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Zapytanie ofertowe nr 5/2022/1.2  

Usługi doradcze związane z internacjonalizacją działalności eksportowej firmy MLElectric  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

MLElectric Sp. z o.o. 

Adres: ul. Pułaskiego 9/272;  

35-011 Rzeszów 

KRS: 0000448665 

NIP: 813-367-64-10 

REGON: 180940568 

Osoba do kontaktu: Paulina Bystrowska,  

tel: 535 852 567; e-mail: paulina.bystrowska@mlelectric.eu 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej wartość 50 tys. zł netto udzielane jest zgodnie 

z zasadą konkurencyjności określoną  w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania 

rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie jest 

prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w związku z realizacją projektu pn.: „Działalność 

eksportowa firmy MLElectric jako nowe możliwości rozwoju jej działalności gospodarczej” w 

ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja 

MŚP. 

 

Informacja o niniejszym postępowaniu została umieszczona na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1) Wspólny słownik zamówień (CPV):  

 

CPV: 79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania; 

CPV: 79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. 

 

2) Przedmiot zamówienia:  

 

W ramach realizowanego projektu pn.: „Działalność eksportowa firmy MLElectric jako nowe 

możliwości rozwoju jej działalności gospodarczej”, Zadanie 8 Usługi doradcze związane z 

internacjonalizacją działalności, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie 

usług doradczych związanych z wyszukaniem potencjalnych odbiorców usług na rynku niemieckim 

i szwedzkim. Wyłoniona w ramach niniejszego postępowania firma doradcza będzie 

odpowiedzialna za: 
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• opracowanie bazy potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez Zmawiającego na 

rynkach niemieckim i szwedzkim - osobno w odniesieniu do każdego ze wskazanych 

rynków; 

• nawiązanie kontaktu z przedstawicielami wybranych przez Zamawiającego firm; 

• opracowanie wytycznych dot. wyselekcjonowania potencjalnych partnerów w zakresie 

standardów i praktyk kosztorysowania stosowanych w branży elektroenergetycznej w 

Niemczech i Szwecji – zbadanie kwestii metod i praktyk stosowanych przy 

kosztorysowaniu prac na obu rynkach docelowych; 

• szczegółowa analiza wyników postępowań przetargowych zamieszczonych na Platformach 

Zakupowych poszczególnych operatorów i dystrybutorów z rynku niemieckiego i 

szwedzkiego; 

• opracowanie bazy podmiotów rynku niemieckiego i szwedzkiego z którymi Zamawiający 

mógłby nawiązać współpracę w zakresie wynajmu niezbędnego sprzętu. 

 

 

IV. TERMIN REALZIACJI ZAMÓWIENIA:  

do 30 września 2022 roku. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIENIA: 

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który: 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania - weryfikacja na podstawie oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego podpisanego przez osobę do tego 

uprawnioną.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy wg. Formuły 

„spełnia” – „nie spełnia”. 

 

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem lub zapewni 

podwykonawców posiadających niezbędny potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie w 

realizacji podobnych zamówień.  

 

3. Wykaże, że: 

• dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, posiadającym certyfikat językowy 

potwierdzający ukończenie kursu języka niemieckiego i języka angielskiego na 

poziomie co najmniej C1.  

• Wykaże się doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych w branży energetycznej 

lub branży budowlanej polegających na wyszukiwaniu partnerów biznesowych na 

rynkach zagranicznych w szczególności na rynku Niemieckim lub Szwedzkim. 

• W okresie 3 ostatnich lat wykaże się doświadczeniem polegającym na współpracy z 

polską firmą, dla której świadczył usługi polegające na współpracy z zagranicznymi 

kontrahentami z rynku niemieckiego lub szwedzkiego. 
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Spełnienie w/w warunków 1; 2; 3 Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie stanowiące 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego podpisanego przez osobę do tego uprawnioną. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy wg. Formuły 

„spełnia” – „nie spełnia”. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów i dodatkowych informacji, 

potwierdzających dane zawarte w ofercie. 

  

4. Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

● pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie 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. 

 

Zamawiający informuje, że podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone 

z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 

udzielone. 

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy wg. Formuły 

„spełnia” – „nie spełnia”. 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania i 

powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 

numer NIP; 

2) Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim; 

3) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu 

prawnym; 

4) Wykonawca składa tylko jedną ofertę; 

5) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych; 
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6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

7) Wykonawca nie może wprowadzać zmian do oferty oraz wycofywać jej po upływie terminu 

składania ofert;  

8) Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia, potwierdzające 

zgodność zakresu oferty z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełnienie przez oferenta 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Wypełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego; 

2. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego; 

3. Wypełnione oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy składać w jednej z wymienionych form: 

1) Zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail:  

paulina.bystrowska@mlelectric.eu 

 

W przypadku złożenia oferty pocztą elektroniczną – należy przesłać do Zamawiającego czytelne 

skany oryginałów dokumentów wchodzących w skład oferty. W przypadku gdy przesłane do 

Zamawiającego dokumenty uniemożliwiają identyfikację Wykonawcy lub przeczytanie treści oferty 

wówczas, Zamawiający może żądać od Oferenta przedstawienie oryginału dokumentów.   

 

2) Za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

3) Za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego na adres: 

MlElectric Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9/272 

35-11 Rzeszów. 

 

W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną - ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w 

zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, z adresem Zamawiającego, oraz 

zapisem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 5/2022/1.2 - Usługi doradcze związane z 

internacjonalizacją działalności eksportowej firmy MLElectric  

 

Ofertę należy składać do dnia 23.02.2022 r. do godziny 23:59 

 

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po 

w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

mailto:paulina.bystrowska@mlelectric.eu
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IX. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W 

TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

 

Zapytania odnośnie postępowania ofertowego należy kierować najpóźniej do dnia 21.02.2022: 

 

1) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: paulina.bystrowska@mlelectric.eu   

2) Za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli zapytanie o wyjaśnienie treści zamówienia 

wpłynęło po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić bez odpowiedzi. 

    

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

Zamawiający może wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

postepowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

1 Cena (C) 

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. 

następującej formuły: 

 

100 pkt – oferta z najniższą ceną całkowitą netto 

 

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru: 

 

C = Cmin / Ck x 100 pkt 

 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w 

kryterium „Cena” 

Cmin – cena najniższej oferty  

Ck – cena rozpatrywanej oferty 

 

100 pkt 

Razem 100 pkt 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska w ocenie liczbę 100 pkt. 

 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE: 

mailto:paulina.bystrowska@mlelectric.eu
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Niezwłocznie po dokonaniu analizy złożonych ofert Zamawiający udzieli w formie pisemnej 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  w niniejszym 

ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  

Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące 

przykładowe przesłanki: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy w sprawie zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) odwołania postępowania w każdym czasie; 

2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy; 

3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XIII.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA: 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie 

i na następujących warunkach: 

1) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części 

wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

2) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a) koniecznością wykonania dodatkowych prac, wpływających na termin wykonania zlecenia objętego 

niniejszą umową podstawową, 

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków 

unijnych, 

c) działaniem siły wyższej np. klęski żywiołowe, lokalne strajki, mającej bezpośredni wpływ na termin 

dostawy  

d) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, skutkujących 

niemożnością realizacji przedmiotu dostawy  

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 §3 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści 

niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach 

niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.  



 
 

7 

 

2) Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały: 

- załącznik nr 1 – formularz oferty;  

- załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

- załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8 

 

Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 5/2022/1.2 - Usługi doradcze związane z internacjonalizacją 

działalności eksportowej firmy MLElectric  

               

 

Formularz ofertowy 

 

Nazwa Oferenta:……………………………… 

Adres:………………………………………… 

NIP:…………………………………………… 

Tel:......................................................................  

e-mail: ………………………………………… 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/2022/1.2  Usługi doradcze związane z przygotowaniem do 

wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności eksportowej 

firmy MLElectric w ramach projektu pn.: „Działalność eksportowa firmy MLElectric jako nowe 

możliwości rozwoju jej działalności gospodarczej” w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, poniżej przedstawiam ofertę, która obejmuje 

świadczenie usług doradczych związanych z wyszukaniem potencjalnych odbiorców usług na rynku 

niemieckim i szwedzkim. Niniejsza oferta dotyczy: 

 

• opracowanie bazy potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez Zmawiającego na 

rynkach niemieckim i szwedzkim - osobno w odniesieniu do każdego ze wskazanych 

rynków; 

• nawiązanie kontaktu z przedstawicielami wybranych przez Zamawiającego firm; 

• opracowanie wytycznych dot. wyselekcjonowania potencjalnych partnerów w zakresie 

standardów i praktyk kosztorysowania stosowanych w branży elektroenergetycznej w 

Niemczech i Szwecji – zbadanie kwestii metod i praktyk stosowanych przy 

kosztorysowaniu prac na obu rynkach docelowych; 

• szczegółowa analiza wyników postępowań przetargowych zamieszczonych na Platformach 

Zakupowych poszczególnych operatorów i dystrybutorów z rynku niemieckiego i 

szwedzkiego; 

• opracowanie bazy podmiotów rynku niemieckiego i szwedzkiego z którymi Zamawiający 

mógłby nawiązać współpracę w zakresie wynajmu niezbędnego sprzętu 

 

 

1. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia w PLN  

 

 

b. Podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia w PLN  

 

 

c. Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia w PLN:  

 



 
 

9 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym nr 5/2022/1.2 usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia 

nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności eksportowej firmy 

MLElectric i nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

2. Wskazana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 30-dniowy termin płatności, liczony od wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury; 

4. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby 

realizacji Zapytania ofertowego nr 5/2022/1.2 usługi doradcze związane z przygotowaniem do 

wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 

eksportowej firmy MLElectric 

 

 

 

 

         ..…………………….. 

                          (podpis i pieczątka) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2022/1.2 - Usługi doradcze związane z przygotowaniem 

do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności eksportowej 

firmy MLElectric 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

do zapytania ofertowego nr 5/2022/1.2 usługi doradcze związane z przygotowaniem do 

wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 

eksportowej firmy MLElectric 

 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług 

doradczych związanych z wyszukaniem potencjalnych odbiorców usług na rynku niemieckim i 

szwedzkim, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nr 

5/2022/1.2, oświadczam, że realizując zamówienie spełnię warunki:  

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i 

doświadczeniem lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędny potencjał techniczny, 

wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.  

 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

• dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, posiadającym certyfikat językowy 

potwierdzający ukończenie kursu języka niemieckiego i języka angielskiego na 

poziomie co najmniej C1.  

• Wykaże się doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych w branży energetycznej 

lub branży budowlanej polegających na wyszukiwaniu partnerów biznesowych na 

rynkach zagranicznych w szczególności na rynku Niemieckim lub Szwedzkim. 

• W okresie 3 ostatnich lat wykaże się doświadczeniem polegającym na współpracy z 

polską firmą, dla której świadczył usługi polegające na współpracy z zagranicznymi 

kontrahentami z rynku niemieckiego lub szwedzkiego. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów i dodatkowych informacji, 

potwierdzających dane zawarte w ofercie. 

 

 

……………..……….………………………………………. 

Podpis osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/2022/1.2 - Usługi doradcze związane z przygotowaniem do 

wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności eksportowej firmy 

MLElectric 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

Oświadczam, iż nie jestem/jestem1 powiązany kapitałowo lub osobowo 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 Zmawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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. 

 

 

 

 

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

                           (czytelny podpis i pieczęć)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Niepotrzebne usunąć lub skreślić.  


