śyrardów, dnia 01.10.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03/2010
Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w śyrardowie
ul. Czysta nr 3, 96-300 śyrardów

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego
Inspektoratu Weterynaryjnego w śyrardowie, zgodnie z zał. nr 1 niniejszej specyfikacji, zwanej
dalej „siwz”.
CPV 34110000 - 1 samochód osobowy
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Odbiór przedmiotu zamówienia do 28.10.2010r.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna naleŜy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru
załącznik nr 3 i 4 .
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku
obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski), na maszynie do pisania, w postaci
wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, a wszystkie
zapisane strony powinny być ponumerowane.
3. Oferty nieczytelne nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
5. Oryginał upowaŜnienia do podpisywania oferty naleŜy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów.
6. Ewentualne miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
7. Do oferty naleŜy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz.
8. W przypadku, gdy Oferent dołączy w formie załącznika do oferty kopię wymaganego
dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę
podpisującą ofertę. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość.
9. Do oferty naleŜy załączyć specyfikację techniczną oraz oryginalny prospekt przedmiotu
zamówienia .

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złoŜeniem oferty są ponoszone przez
Oferenta.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom .
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Wszystkie załączniki których złoŜenia zamawiający wymaga, wymienione w punkcie VIII siwz,
powinny spełniać wymogi w nich określone. Oferent moŜe sporządzić własny dokument, pod
warunkiem, Ŝe umieści w nim wszystkie informacje w kolejności, ściśle wg wzoru określonego
przez zamawiającego. ZłoŜenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
Dokumenty powinny być przedłoŜone w oryginale bądź potwierdzone, przez osobę
uprawnioną, za zgodność z oryginałem.
IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch kopertach zewnętrznej, bez nazwy oferenta i wewnętrznej, z
nazwą oferenta. Zewnętrzna koperta powinna być oznakowana nazwą zamówienia: „Oferta –
samochód. Nie otwierać do dnia 14.10. 2010 r. godz. 12.00” i zapieczętowana w sposób
gwarantujący zachowanie nienaruszalności.
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w śyrardowie, ul. Czysta nr 3 do dnia 14.10.2010 r. do godz. 11.30.
3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą
odsyłane.
4. Za prawidłowe złoŜenie oferty, tj. we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie całkowitą
odpowiedzialność ponosi wykonawca zamówienia .
V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI.
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawach zamówienia jest:
Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Radzikowski - tel. 46 854 12 47, e-mail:
radzikowski@piwzyrardow.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, fax.46 854 12
48
VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Oferent moŜe zwracać się poprzez e-mail do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z siwz, jednak nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana
niezwłocznie, nie później niŜ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wszystkim
uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie
internetowej, na której została udostępniona siwz www.piwzyrardow.pl w zakładce –
Zamówienia publiczne.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
zamawiający moŜe zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana
wszystkim Oferentom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na
której została udostępniona siwz (www.piwzyrardow.pl). Zamówienia publiczne
3. Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert w celu umoŜliwienia oferentowi
uwzględnienia w przygotowanej ofercie dokonanych zmian.
4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i
oferenta wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą
faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy
uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego.
VII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTA.
O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Oferent , który spełnia warunki dotyczące:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami do wykonania zamówienia,
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
4. Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA
W celu potwierdzenia, ze Oferent spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu zamawiający
wymaga załączenia do oferty:
1. Aby potwierdzić, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do wykonania
zamówienia – składa oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących uczestnictwa w
postępowaniu według załączonego wzoru – załącznik nr 5.
2. Aby potwierdzić, Ŝe Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności przedstawia aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
JeŜeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3 - w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - składa odpowiednio dokument określony w § 4 ust. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226
poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane, tj. dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez oferenta.

W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złoŜoną przez podmioty będące osobami
fizycznymi będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia aktualnego
wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych.
IX. TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2010 r., o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, w
sekretariacie , parter ul. Czysta nr 3
X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Zamawiający ustala, Ŝe składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. ODRZUCANIE OFERT:
Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeŜeli:
1. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art.87
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4. została złoŜona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6. oferent w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
7. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi , którego oferta uzyska najniŜszą cenę
kryterium: cena – 100%. Maksymalna kwota to 85.000 zł brutto.
XIII. ODWOŁANIA
Odwołanie do zamawiającego przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów , którzy
złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
oferentów, którzy złoŜyli oferty.
2) oferenci , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta
z oferentem , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,
której istotne elementy stanowią załącznik nr 2 do siwz. W przypadku uznania za
najkorzystniejszą ofertę, złoŜoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani,
przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. W przypadku
uznania za najkorzystniejszą ofertę, złoŜoną przez podmioty będące osobami fizycznymi będą
oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia aktualnego wpisu do ewidencji
podmiotów gospodarczych.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
2. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 2.
3. Formularz oferty - załącznik nr 3.
4. Formularz cenowy- załącznik nr 4.
5. Wzór oświadczeń – załącznik nr 5.

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
- samochód fabrycznie nowy
- rok produkcji 2010
- nadwozie 5 drzwiowe
- samochód osobowy na 5 osób z dzieloną tylną kanapą
- rozstaw osi nie mniej niŜ 2500 mm
- silnik diesel o mocy nie miej niŜ 150 KM
- skrzynia 6 biegowa manualna
- norma emisji spalin Euro 5
- kierownica po lewej stronie
- poduszki czołowe dla kierowcy i pasaŜera
- wspomaganie kierownicy
- klimatyzacja manualna
- radio CD
- ABS
- elektryczne szyby z przodu
- elektryczne lusterka boczne
- regulacja kolumny kierowcy
- wyświetlacz wielofunkcyjny
- napęd na cztery koła
- centralny zamek sterowany z pilota
- immobilizer
- gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
- gwarancja na perforację nadwozia min. 72 miesięcy

Załącznik nr 2

Istotne postanowienia umowy
Przedmiotem umowy jest zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w śyrardowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy zamówienia z
dnia……........., która stanowi integralną część umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia,
który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy
wynosi brutto: ….....................................zł, (słownie: …....................................) w tym podatek
VAT…...................%. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
Wykonawca zamówienia wystawia fakturę niezwłocznie po podpisaniu umowy .
Zamawiający dokona zapłaty za realizację zamówienia przelewem w ciągu 14 dni od
otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca zamówienia oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
i nie jest obciąŜony roszczeniami osób trzecich ani zajęty przez organ egzekucyjny.
W przypadku zastrzeŜeń dotyczących przedmiotu umowy, a w szczególności stwierdzenia
niezgodności sprzętu z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy,
Zamawiający moŜe odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca zamówienia
zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub braków w terminie 3
(trzech) dni.
Wykonawca zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na
okres….................................................................
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi pisemnie
Wykonawcę zamówienia o wadzie w terminie 7 (siedmiu) dni od jej ujawnienia. Wykonawca
zamówienia usunie wadę lub dostarczy rzecz wolną od wad w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty powiadomienia o wadzie.
Zamawiający ma prawo obciąŜenia Wykonawcy zamówienia karą umowną:
a). w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za zwłokę w
dostawie określonego przedmiotu umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b). w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za zwłokę w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za kaŜdy rozpoczęty dzień
zwłoki

Załącznik nr 3

................................................. (pieczęć wykonawcy)
REGON : ................................. NIP : .........................................
Nr telefonu : ................................ Nr faksu : ................................ e-mail.........................................

Formularz oferty

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 03/2010 składam ofertę na
postępowanie przetargowe dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w
śyrardowie, ul. Czysta 3, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Nr 03/10, w
terminie do dnia 28.10.2010 r.. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy za kwotę
wynagrodzenia....................................................................
zł
(słownie............................................................................................................zł) w tym VAT... %,
według załączonego wyliczenia na formularzu cenowym - załącznik nr 1 do oferty. Kwota
wynagrodzenia zawiera wszystkie naleŜności za wykonanie przedmiotu umowy.
Oświadczam, Ŝe:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 03/2010 i nie wnosimy
do niej zastrzeŜeń,
2) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
3) akceptujemy termin płatności,
4) podana przez nas cena zawiera wszelkie naleŜności z tytułu realizacji dostawy,
5) w przypadku, uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według
załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Załącznik nr 4
Formularz cenowy

Termin
Opis zamówienia
realizacji
zamówienia
03/2010: do
dnia
28.10.2010r
L.p
1
Zakup samochodu
osobowego

Ilość

Cena netto
w zł

Cena brutto w
zł

1

…......................................... dnia ….....................

…................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

………………………………..… ……………., dn. ……………...
pieczęć oferenta

Wzór oświadczeń
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na […]
…………………………………………………………….
oświadczam, Ŝe:
1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi
regulacjami.
2. spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
określone w zaproszeniu do składania ofert i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do
prawidłowego wykonania zamówienia.
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. posiadamy uprawnienia i wiedzę niezbędne do wykonywania specyficznych świadczeń
objętych przedmiotem zamówienia
6. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisu art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iŜ z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
jak równieŜ wykonawców, którzy:
10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji;
11) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
12) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

…………………………….........................................……….
Podpis i pieczęć imienna osoby reprezentującej oferenta

