ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia działalności
przedsiębiorstwa dzięki modernizacji 11 procesów biznesowych z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” w ramach konkursu na
dofinansowanie projektów działania 3.3 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne,
RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na przygotowanie
i uruchomienie Kompleksowego systemu wsparcia działalności przedsiębiorstwa z
wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – zadanie
1, 2, 3.
Tytuł zamówienia:

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Nabór ofert na przygotowanie i uruchomienie Kompleksowego systemu
wsparcia
działalności
przedsiębiorstwa
z
wykorzystaniem
innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – zadanie 1,
2, 3 w projekcie pn. „Kompleksowy system wsparcia działalności
przedsiębiorstwa dzięki modernizacji 11 procesów biznesowych z
wykorzystaniem
innowacyjnych
technologii
informacyjnokomunikacyjnych”

06.11.2017 r.
Data ogłoszenia
zapytania ofertowego:
do dnia 15.11.2017 r.
Termin składania
ofert:
1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
Miejsce i sposób
a) pocztą lub osobiście na adres: ul. Lubliniecka 3, 42składania ofert:
660 Kalety
b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem
poczty e-mail na adres m.horzela@eurolift.pl
2. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
4. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być
zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
EUROLIFT LECH Sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 3,
42-660 Kalety
oraz posiadać oznaczenie:
„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2017
z dnia 06.11.2017r.”
5. Oferta powinna być przygotowana wg wytycznych i
informacji określonych w załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego – „Sposób przygotowania i oceny oferty”.
m.horzela@eurolift.pl
Adres e-mail, na
który należy wysłać
oferty:

Osoba do kontaktu w
sprawie ogłoszenia:
Nr telefonu osoby
upoważnionej do
kontaktu w sprawie
ogłoszenia:
Skrócony opis
przedmiotu
zamówienia:

Michał Horzela
+48 519 141 822

EUROLIFT LECH Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pn.
„Kompleksowy system wsparcia działalności przedsiębiorstwa dzięki
modernizacji 11 procesów biznesowych z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” w ramach
Działania 3.3 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, ogłasza nabór ofert na przygotowanie i uruchomienie
Kompleksowego systemu wsparcia działalności przedsiębiorstwa z
wykorzystaniem
innowacyjnych
technologii
informacyjnokomunikacyjnych – zadanie 1, 2, 3 w wyżej wymienionym projekcie.
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Zadań będzie
obejmować następujące zakresy:
Zadanie 1

Opracowanie analizy wymagań i potrzeb Zamawiającego na
potrzeby wykonania specyfikacji technicznej platformy do obsługi
procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Eurolift.
Zadanie 2
Wytworzenie i uruchomienie Platformy, konfiguracja, instalacja i
uruchomienie Platformy w wersji ostatecznej, przeprowadzenie
testów adaptacyjnych.
Zadanie 3
Szkolenie personelu Zamawiającego.
Kategoria ogłoszenia:
Podkategoria
ogłoszenia:
Kod CPV

Cel zamówienia:

Usługi
Usługi IT
Usługi szkoleniowe

72000000-5
–
Usługi
informatyczne:
konsultacyjne,
opracowywanie oprogramowania, internetowe i wsparcia
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Celem postępowania jest wybór Oferenta, który wykona
usługę polegającą na przygotowaniu i uruchomieniu
Kompleksowego
systemu
wsparcia
działalności
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych – zadanie 1, 2, w projekcie pn.
„Kompleksowy system wsparcia działalności przedsiębiorstwa

dzięki modernizacji 11 procesów biznesowych z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Działanie 3.3 „Technologie Informacyjno - Komunikacyjne”.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności,
określoną
w
Wytycznych
Ministra
Rozwoju
obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra
Rozwoju”.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu
ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne
Ministra Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
Przedmiot
zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i uruchomienie
Kompleksowego systemu wsparcia działalności przedsiębiorstwa z
wykorzystaniem
innowacyjnych
technologii
informacyjnokomunikacyjnych – zadanie 1, 2, 3
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Zadań będzie
obejmować następujące zakresy:
Zadanie nr 1 - Opracowanie analizy wymagań i potrzeb
Zamawiającego na potrzeby wykonania specyfikacji technicznej
platformy do obsługi procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
Eurolift:
Wykonanie analizy wymagań i potrzeb Spółki, która uszczegółowi 11
procesów biznesowych zachodzących w firmie, które mają być
zmodernizowane (zoptymalizowane) dzięki innowacyjnym TIK
planowanym do wdrożenia za pomocą platformy (aplikacji
bazodanowej, zarządzanej poprzez interfejs webowy), która będzie
służyła do wprowadzenia innowacji procesowej w realizacji
zmodernizowanych 11 procesów biznesowych, zachodzących w
przedsiębiorstwie. Wynikiem analizy ma być Specyfikacja Techniczna
Systemu, na podstawie której zostanie zrealizowana platforma.
Dokument będzie zawierał:
- spis przypadków użycia, obejmujący procesy biznesowe istotne dla
wsparcia procesów biznesowych, które będą realizowane za pomocą
projektowanej aplikacji,
- przewidywane integracje z systemami zewnętrznymi lub usługami
zewnętrznymi,

- zestawienie wymagań niefunkcjonalnych i funkcjonalnych
projektowanej platformy,
- ogólny opis aplikacji, jej interfejsu, celów, opis wymagań ze względu
na działy firmy Eurolift Lech. Sp. z o.o.
Procesy biznesowe które zostaną zoptymalizowane dzięki zastosowaniu
rozwiązań TIK.
Procesy które mają bezpośredni wpływ(1-4) na wymienione 4 obszary
produkcji (świadczenia usług) Spółki:
1. Proces sprzedaży nowych i używanych wózków widłowych
elektrycznych oraz spalinowych,
2. Proces wynajmu nowych i używanych wózków widłowych
elektrycznych oraz spalinowych,
3. Proces sprzedaży części do wózków widłowych oraz osprzętu,
4. Proces serwisowania i pomocy dotyczącej wózków widłowych.
Dodatkowo, zostaną zoptymalizowane i zautomatyzowane (częściowo)
następujące procesy biznesowe, które mają pośredni wpływ na
wymienione 4 obszary produkcji Spółki:
5. Proces zaopatrzenia w części zamienne,
6. Proces zarządzania magazynami,
7. Proces zarządzanie flotą wózków,
8. Proces zarządzania pracownikami,
9. Proces obsługi i komunikacji z klientami wynajmującymi lub
kupującymi wózki,
10. Proces obsługi dokumentacji związanej z obsługą wózków i firmami
współpracującymi ze Spółką,
11. Proces sprawozdawczości i archiwizacji danych.
Zadanie nr 2 - Wytworzenie i uruchomienie Platformy,
konfiguracja, instalacja i uruchomienie Platformy w wersji
ostatecznej, przeprowadzenie testów adaptacyjnych:
Na podstawie wyników analizy wymagań i potrzeb Spółki (Zadanie nr
1), która uszczegóławia i analizuje modernizację 11 procesów
biznesowych zachodzących w firmie, Oferent przygotuje wytworzenie i
wdrożenie platformy obsługującej modernizowane 11 procesów
biznesowych w formie aplikacji bazodanowej, zarządzanej poprzez
interfejs webowy według wytycznych analizy wymagań i potrzeb oraz
wytycznych Spółki (w tym niezbędnych funkcjonalności).
Procesy biznesowe które zostaną zoptymalizowane zastosowaniu
rozwiązań TIK
A. Procesy które mają bezpośredni wpływ (1-4) na wymienione 4
obszary produkcji (świadczenia usług) Spółki:
1. Proces sprzedaży nowych i używanych wózków widłowych
elektrycznych oraz spalinowych,
2. Proces wynajmu nowych i używanych wózków widłowych
elektrycznych oraz spalinowych,
3. Proces sprzedaży części do wózków widłowych oraz osprzętu,
4. Proces serwisowania i pomocy dotyczącej wózków widłowych,
B. Dodatkowo, zostaną zoptymalizowane i zautomatyzowane
(częściowo) następujące procesy biznesowe, które mają pośredni wpływ
na wymienione 4 obszary produkcji Spółki:
5. Proces zaopatrzenia w części zamienne,

6. Proces zarządzania magazynami,
7. Proces zarządzanie flotą wózków,
8. Proces zarządzania pracownikami,
9. Proces obsługi i komunikacji z klientami wynajmującymi lub
kupującymi wózki,
10. Proces obsługi dokumentacji związanej z obsługą wózków i firmami
współpracującymi ze Spółką,
11. Proces sprawozdawczości i archiwizacji danych.
Zadanie nr 3 - Szkolenie personelu Zamawiającego:
Szkolenia dotyczące zoptymalizowanych 11 procesów biznesowych i w
zakresie obsługi platformy (wytworzonej i uruchomionej w ramach
zadania nr 2) obsługującej modernizowane 11 procesów biznesowych w
formie aplikacji bazodanowej, zarządzanej poprzez interfejs webowy,
będą związane ze znacznymi zmianami działalności firmy (np. nowe
procedury realizacji poszczególnych procesów biznesowych). W ramach
zadania zostanie przeszkolonych 20 pracowników firmy w obszarze
obsługi platformy oraz znajomości zmodernizowanych procesów
biznesowych.
Procesy biznesowe, które zostaną zoptymalizowane dzięki zastosowaniu
rozwiązań TIK
A. Procesy które mają bezpośredni(1-4) na wymienione 4 obszary
produkcji(świadczenia usług) Spółki:
1.Proces sprzedaży nowych i używanych wózków widłowych
elektrycznych oraz spalinowych,
2.Proces wynajmu nowych i używanych wózków widłowych
elektrycznych oraz spalinowych,
3.Proces sprzedaży części do wózków widłowych oraz osprzętu,
4. Proces serwisowania i pomocy dotyczącej wózków widłowych,
B. Dodatkowo, zostaną zoptymalizowane i zautomatyzowane
(częściowo) następujące procesy biznesowe, które mają pośredni wpływ
na wymienione 4 obszary produkcji Spółki:
5. Proces zaopatrzenia w części zamienne,
6. Proces zarządzania magazynami,
7. Proces zarządzanie flotą wózków,
8. Proces zarządzania pracownikami,
9. Proces obsługi i komunikacji z klientami wynajmującymi lub
kupującymi wózki,
10. Proces obsługi dokumentacji związanej z obsługą wózków i firmami
współpracującymi ze Spółką,
11. Proces sprawozdawczości i archiwizacji danych.

Harmonogram
realizacji
zamówienia:

- Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1: od daty
podpisania umowy do dnia 30.11.2017r.
- Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 2: od daty
podpisania umowy do dnia 31.07.2018r. przy czym Zamawiający
przewiduje przekazanie materiałów niezbędnych do wykonania tego
Zadania po wykonaniu prac w ramach Zadania nr 1 niezbędnych do
rozpoczęcia realizacji Zadania nr 2, jednak nie później niż w dniu
01.12.2017 r.

- Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 3: od daty
podpisania umowy do dnia 30.09.2018r. przy czym Zamawiający
przewiduje przekazanie materiałów niezbędnych do wykonania tego
Zadania po wykonaniu prac w ramach Zadania nr 2 niezbędnych do
rozpoczęcia realizacji Zadania nr 3, jednak nie później niż w dniu
01.08.2018 r.

Miejsce realizacji
zamówienia
Załączniki

Miejscem realizacji zlecenia będzie siedziba Zamawiającego przy
ul. Lubliniecka 3, 42-660 Kalety
Załącznik nr 1 – Sposób przygotowania i oceny oferty
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o
osobowych/kapitałowych z Zamawiającym

braku

powiązań

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nie dotyczy
Uprawnienia do
wykonania określonej
działalności lub
czynności
Wiedza i doświadczenie: Oferent powinien posiadać doświadczenie umożliwiające
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W celu
spełnienia przedmiotowego warunku, Oferent wykaże, że:
- Zadanie nr 1: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert zrealizował co najmniej pięć usług w zakresie
zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia,
- Zadanie nr 2: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert zrealizował co najmniej pięć usług w zakresie
zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia,
- Zadanie nr 3: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert zrealizował co najmniej pięć usług w zakresie
zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia,

Sytuacja ekonomiczna i
finansowa

Dodatkowe warunki:

W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku,
Oferent przedstawi dokument potwierdzający doświadczenie
na zadanie, którego dotyczyć będzie oferta.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy
terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz
ubezpieczeń społecznych. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie zalega
w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne. Oświadczenie to stanowi część
formularza ofertowego – załącznika nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez
Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

2. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni od dnia
terminu składania ofert tj. 15.12.2017 r.
Opis części zamówienia,
jeżeli Zamawiający
dopuszcza składanie
ofert częściowych

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na
każde z Zadań, niektóre z Zadań lub na wszystkie Zadania,
opisane w przedmiocie zamówienia.

Warunki zmiany
umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy
zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec
zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności,
których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania
odbioru końcowego;
c) Zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu
wystąpienia
przyczyn
technicznych
lub
organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie
wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia.
O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi
Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie
umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający
nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia
umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie
może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Rezygnacja z części zadań, których wykonanie nie
będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku
okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych
zadań.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość
zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej
wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub
Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji
przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących
„siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji

przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których
Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako
siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli
którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących
„siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony
nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji
Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też
ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia oferentowi
wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub
Wykonawcy.
2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja
przedmiotu umowy, obniżenie kosztów.
3. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.
Lista
dokumentów/oświadczeń
2.
wymaganych od
3.
Wykonawcy:
4.

Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie
Oferenta.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych
z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego.

KRYTERIA OCENY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie
punktowym z wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane:
a) Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) – waga 80%
Oferent określa cenę brutto, która obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia
opisanego w Zapytaniu Ofertowym. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną,
jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.

Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający
przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania.
Liczba punktów w kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:
(cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty) x 80 x
100% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)
b) Kryterium doświadczenie (KD) – waga 20 %
Kryterium doświadczenie dla Przedmiotu Zapytania Ofertowego (maks. 20 pkt)
Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym oraz
dokumentów potwierdzających doświadczenie według następującej skali:
Ilość usług w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego oraz zadania, którego dotyczy oferta
5 usług
6 usług
7 usług
Powyżej 8 usług

Liczba
punktów
5
10
15
20

2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Ostateczna punktacja
danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę we
wskazanym kryterium. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty = (KC) + (KD)
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie,
spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w
toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
5. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty, w ramach poszczególnych Zadań co zostanie udokumentowane protokołem
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty
Wykluczenia:
powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej
lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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,
5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych
pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach
której jeden w wymienionych podmiotów wywiera
dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący
wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i
wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą
fizyczną lub grupą osób fizycznych działających
wspólnie.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku
powiązań
osobowych/kapitałowych
z
Zamawiającym
(oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego).

