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Specyfikacja warunków zamówienia nr RRG.271.7.2022.KP 

 
 

Gmina Pakosławice  

Urząd Gminy Pakosławice  

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice 

 
 

Nr zamówienia  RRG.271.7.2022.KP 
 

  

 

 

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A 

warunków zamówienia  
 

(SWZ) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:  

 
 

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” 
 

 
 
 
 
 

                                                                                   
                                                                                    Zatwierdzam  

  

 

 

  

 

Reńska Wieś, dnia 14 lipca 2022 r. 

 

Wójt Gminy Pakosławice 
Adam Raczyński  



St
ro

na
  2

 

 
 

 
Specyfikacja warunków zamówienia nr RRG.271.7.2022.KP 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania: 

 
1.1 Zamawiający. 

Gmina Pakosławice  

Reńska Wieś 1, 48-314Pakosławice 

  
1.2 Dane adresowe  

 
nr telefonu + 48 77 435 76 14  

 
adres strony internetowej https://bip.pakoslawice.pl 

  
e-mail  ug@pakoslawice.pl  

rrg@pakoslawice.pl 
skrzynka podawcza ePUAP  

/p6a61y0chd/skrytka  
 

Identyfikator postępowania o udzielenie 
zamówienia w miniportalu: 

3a07c965-a8f9-4ee6-81ae-b25801cc5fef 

 
 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia: 

 
 strona:  http://bip.pakoslawice.pl/197/561/przetargi.html 
    
   
3. Tryb udzielania zamówienia – postępowanie. 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zmianami) [zwanej dalej „Pzp”].  

 
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                                      

z możliwością prowadzenia negocjacji: Nie. 
 
 
5. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 

 
Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 79 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  
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Specyfikacja warunków zamówienia nr RRG.271.7.2022.KP 

Główny przedmiot: CPV 30213100-6-Komputery przenośne  
 
W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part 
numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie 
internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy 
dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności 
z wymaganiami Zamawiającego. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera oraz systemu operacyjnego 
refurbished. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający.  
Rok produkcji laptopa 2021 lub 2022 
 
 

Lp. Nazwa 
komponentu / 

elementu / 
parametru lub 

cechy 

Wymagana przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1.  Przeznaczenie 
Laptop wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych, internetu, 

poczty elektronicznej oraz połączeń wideokonferencyjnych (platformy 
m.in. Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet). 

2.  Matryca 
 Przekątna ekranu min 15,6” 

Rozdzielczość minimum FHD (1920x1080) z podświetleniem LED 

3.  Procesor 

 Liczba rdzeni procesora min. 2 
 Procesor wielowątkowy - min 4 wątki 
 Taktowanie procesora - min. 2,4 GHz 
 Test procesora zgodny z rankingiem procesorów CPU 

Benchmarks prezentowanym na stronie  
http://www.cpubenchmark.net .   
„CPU Mark”- wyższy niż 6000 punktów na dzień składania ofert.  

Model procesora musi być uwzględniony w tym rankingu, a wydruk ze 
strony, potwierdzający ten fakt (z dnia składania ofert) dołączony do 
oferty przetargowej. 

4.  Pamięć operacyjna 
 Minimum 8 GB DDR4 

Wolne złącze pamięci - 1 

5.  Sieć/Łączność 

 Ethernet 10/100/1000 MBits/s 
 Gniazdo RJ-45 
 Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) 
 Bluetooth 

6.  Karta graficzna Wbudowana 

7.  Pamięć masowa 

 Dysk twardy SSD - minimum 256 GB 
 Możliwość wymiany dysku samodzielnie przez użytkownika 

Musi zawierać partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii 

8.  Wyposażenie 
multimedialne 

 Karta dźwiękowa z wyjściem na głośniki stereofoniczne (złącze 
Mini-Jak 3,5 mm) 

 Wbudowane głośniki stereo min. 2x1.5W 
 Wbudowany mikrofon 

Kamera internetowa - wbudowana 

9.  System 
operacyjny 

 Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional lub 
PRO EDU z możliwością downgrade’u do Win 10 Pro lub PRO EDU) 
w polskiej wersji językowej 

 Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej 
reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza. 
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Specyfikacja warunków zamówienia nr RRG.271.7.2022.KP 

 Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym 
urządzeniu 

 Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone 
wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na 
przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label). 

 

10.  Bateria i zasilanie 
 Zasilacz, poprawnie pracujący w sieci zasilania energetycznego 

o napięciu przemiennym 230V 50 Hz. 
 Czas pracy na baterii min. 2 godziny. 

11.  Gwarancja 

 Minimum 24 miesięce - gwarancja producenta sprzętu 
świadczona na miejscu u klienta (on-site), obowiązująca od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.   

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

 Każdy użytkownik, któremu komputer zostanie przekazany musi 
mieć możliwość samodzielnego zgłoszenia gwarancyjnego. 

 Dostępność wsparcia technicznego w języku polskim. 

12.  
Wsparcie 

techniczne 

Dostęp do najnowszych sterowników zainstalowanych w komputerze 
urządzeń i innych uaktualnień realizowany poprzez podanie modelu 
komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez 
producenta stronie internetowej. 

13.  Złącza zewnętrzne 

        Dostępne porty zewnętrzne: 
 min. 1 x HDMI 
 min. 2 x USB 3.0 
 port słuchawek i mikrofonu 
 port RJ45 karty sieciowej 10/100/1000 

14.  Wymagania 
dodatkowe 

Każdy Laptop powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem 
seryjnym umieszonym na obudowie.  

15.  

Certyfikaty, 
oświadczenia i 

standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 
oferty) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności 
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta odnoszący się do 
zaoferowanej 
jednostki 

 
 
6.   Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 50 dni od dnia podpisania umowy 

 
 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy: 
Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 
 
 

8.   Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej: 
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP.  
 
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

 
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 
7. Link do postępowania:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a07c965-a8f9-4ee6-81ae-b25801cc5fef 
ID postępowania:  3a07c965-a8f9-4ee6-81ae-b25801cc5fef 
 

8. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 
9. Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej 

„wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

 
10. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

 
11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 
12. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

 
13. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 
14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
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je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

 
15. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

 
9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 
Zamawiający nie będzie odstępował od użycia środków komunikacji elektronicznej.  
 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  
Krzysztof Pawłowski  
Tomasz Kruk  

 tel.: 77 435 76 14, e-mail: rrg@pakoslawice.pl 
 

11. Termin związania ofertą: do dnia 22 sierpnia 2022 r.   
  
12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ. 

 
2. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Załącznik nr 3 do SWZ), 
aktualne na dzień składania ofert. 
W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców.  
 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, 

 
b) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

 
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ)  
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e) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o 
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno 
zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej 
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 
notariusza.  

 
f) Przedmiotowe środki dowodowe: 

 
 

- wydruk ze strony  http://www.cpubenchmark.net  (z dnia składania ofert)- Test procesora 
zgodny z rankingiem procesorów CPU Benchmarks, potwierdzający spełnienie wymogów SWZ 
w zakresie wydajności procesora. Model procesora musi być uwzględniony w tym rankingu 

 
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu  
 
- Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu  
 
- Deklaracja zgodności CE  

 
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki. 

 
 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,  
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy  organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela wykonawcy.  
 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

 
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej 
użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się 
pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm  
 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany  
 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 
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6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny.  

 
7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze 
zm.), wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 
one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty 
następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.  
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 
i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów  
udziału w postępowaniu. 
 

13. Sposób oraz termin składania ofert. 
 
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 
do „Formularza do komunikacji”.  

 
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 
3. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  z zakładki 
Postępowania. 

 
4. Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 
na ePUAP  i udostępnionego również na miniPortalu. 

 
5. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  
 
6. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 
7. Ustala się termin składania ofert na dzień  22 lipca 2022 r., godz. 10:00 

 
14. Termin otwarcia ofert: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 lipca 2022 r. o godzinie 10:30 
 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
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prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.: 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) 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 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
16. Sposób obliczenia ceny. 
 

1. W ofercie należy podać cenę zamówienia, przez którą należy rozumieć cenę w rozumieniu 
art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i 
usług (Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30). 

 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości 
przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 5 SWZ, z wyszczególnionym 
podatkiem VAT.  

 
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

W ofercie, o której wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. 
 
17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 

ofert 
 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
Lp. Kryterium Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 
1 Cena (C) 60 % 60 punktów 
2 Termin wykonania (dostawy) 40 % 40 punktów 

 
2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

P (C) =  
min

Ci
  • 60 

gdzie: 
P(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 

 
3. Zasady oceny kryterium „Termin wykonania (dostawy)”   
 Wymagany przez Zamawiającego maksymalny - ostateczny termin wykonania 50 dni.   

 
Oferowany przez Wykonawcę termin wykonania 

zamówienia 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta 

30 dni lub mniej 40 punktów 
31-40 dni 30 punktów  

41 dni lub więcej (nie więcej niż 50 dni) 10 punktów  
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18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w punkcie 38 SWZ. 

 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zmianami). 

 
20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109. 
 
 
21. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, w 
szczególności dotyczące: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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2. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia: żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

3. Poleganie na zdolnościach technicznych innych podmiotów. 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę 
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
  udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
 
 
22. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie 

wymagał ich złożenia. 
 
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.) o 

niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego. 
 
Oświadczenie, to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.  
 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
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W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć:  

 
1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór załącznik nr 4 do niniejszej SWZ);  
 

 
Oświadczenie Wykonawca, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
23. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
24. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 
wykonawcy, oraz  kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które 
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru 
jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
Nie dotyczy. 

 
25. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 
składanie. 

            Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
26. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 95. 
 
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 
27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.  

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 
 
28. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94. 
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 
29. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotą.  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu. 
 
30. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8.  
Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień. 

 
31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 
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wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 
dokumentów: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu dokumentów. 

 
32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
34. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 
121. 
Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia 

 
35. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
36. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
 

38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
zamawiający je przewiduje. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
39. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.” 
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40. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  
kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  że: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice reprezentujący Urząd Gminy 
Pakosławice, z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice. Administrator – Wójt Gminy Pakosławice 
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie poprzez adres 
mailowy: iod@pakoslawice.pl. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w celu:  

a) realizacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Zakup i dostawa laptopów 
w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Nr RRG.271.7.2022.KP realizacji umowy 
oraz dokonywania ustaleń jej dotyczących (w zakresie danych kontaktowych osób wyznaczonych), 
co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO). 

b) realizacji umowy oraz dokonywania ustaleń jej dotyczących (w zakresie danych kontaktowych osób 
wyznaczonych), co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO). 

Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla 
nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, 
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, serwis IT. Dane zawarte 
w umowie mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy. 

Obowiązek podania Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak podania danych 
uniemożliwi udział w postępowaniu. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
 
Wykonawca ma obowiązek przekazania informacji zawartych w obowiązku informacyjnym 
dotyczącym przetwarzania danych przez Zamawiającego osobom fizycznym, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w celu realizacji umowy. 
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Wykaz załączników do SWZ. 
 

Nr załącznika Nazwa 
1 wzór umowy 
2 formularz oferty 
3 oświadczenie zgodnie z art.125 ust.1 Pzp. 
4 oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 1 do SWZ – wzór umowy o zamówienie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Wzór umowy plik : 

- wzór umowy.pdf 
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Załącznik Nr 2 do SWZ – formularz oferty  

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formularz oferty z załącznikami  

wersja edytowalna - plik: formularz oferty.doc 
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Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty  
 
                                                                                                      

    ...................................................... 
                             (miejscowość i data ) 
 

 
 
.......................................................... 
                 Nazwa Wykonawcy   
 

 
Adres  ....................................................................... 
                                 
E-mail ...................................................................... 

 
NIP  

 
 
.......................................................... 
                 Nazwa Wykonawcy   
 

 
Adres  ....................................................................... 
                                 
E-mail ...................................................................... 

 
NIP  

 
   Pełnomocnik 

(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienia) 

 
 
 

Adres skrzynki podawczej ePUAP 
Wykonawcy  

 

 
OFERTA 

w trybie podstawowym bez negocjacji 
 
                                                            

Zamawiający:  
Gmina  Pakosławice  
Urząd Gminy Pakosławice 
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice 
     

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji, oferujemy  
wykonanie zamówienia pn.:   
 

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 
Za realizację przedmiotu zamówienia, obejmującego dostawę 79 szt. laptopów, oferujemy cenę  
 
brutto :  ............................................. zł 
 
słownie: ...................................................................................................................................zł 
 
(w tym podatek VAT ................ % tj. .............................................. zł), 

 
w tym: 
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cena jednostkowa brutto …………………………. zł/szt. (słownie: ……………………………………………………..) 
 
Okres gwarancji: ….….. miesięcy. 
 
Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:  ……………………..…. dni od daty podpisania umowy 
 
Opis zaoferowanego sprzętu: 
 
Nazwa producenta: ………………………………………………………. 
 
Rok produkcji: …………………………………………………………….. 
 
Model: ………………………………………………………………………… 
 

Lp. Nazwa 
komponentu / 

elementu / 
parametru lub 

cechy 

Wymagana przez Zamawiającego 
minimalne parametry techniczne 

Parametry oferowanego sprzętu  
tak/nie lub konkretny parametr, nazwa 

1. Przeznaczenie 
Laptop wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych, internetu, poczty 

elektronicznej oraz połączeń wideokonferencyjnych (platformy m.in. Microsoft 
Teams, Zoom, Skype, Google Meet). 

2.  Matryca 
 Przekątna ekranu min 15,6”  
 Rozdzielczość minimum FHD 

(1920x1080) z podświetleniem LED 

 
…………………………. 
(rodzaj matrycy) 

 
…………………………….. 

(przekątna, rozdzielczość, jasność 
matrycy, kontrast wg karty 
katalogowej producenta) 

 
Pozostałe parametry: tak/nie* 

 

3.  Procesor 

 Liczba rdzeni procesora min. 2 
 Procesor wielowątkowy - min 4 

wątki 
 Taktowanie procesora - min. 

2,4 GHz 
 Test procesora zgodny z 

rankingiem procesorów CPU 
Benchmarks prezentowanym na 
stronie  
http://www.cpubenchmark.net .  
„CPU Mark”- wyższy niż 6000 
punktów na dzień składania 
ofert.  

Model procesora musi być uwzględniony 
w tym rankingu, a wydruk ze strony, 
potwierdzający ten fakt (z dnia składania 
ofert) dołączony do oferty przetargowej. 

 
…………………………….. 

(producent i model procesora) 
 

……………………………. 
(ilość punktów w CPU Mark) 

 
 

Pozostałe parametry: tak/nie* 
 

4.  Pamięć operacyjna  Minimum 8 GB DDR4 
Wolne złącze pamięci - 1 

 
tak/nie* 

 

5.  Sieć/Łączność 
 Ethernet 10/100/1000 MBits/s 
 Gniazdo RJ-45 

tak/nie* 
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 Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) 
Bluetooth 

6.  Karta graficzna Wbudowana tak/nie* 
 

7.  Pamięć masowa 

 Dysk twardy SSD - minimum 
256 GB 

 Możliwość wymiany dysku 
samodzielnie przez użytkownika 

Musi zawierać partycję RECOVERY 
umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego 
na komputerze po awarii 

 
………………………………GB. 

 
Pozostałe parametry: tak/nie* 

 

8.  Wyposażenie 
multimedialne 

 Karta dźwiękowa z wyjściem na 
głośniki stereofoniczne (złącze 
Mini-Jak 3,5 mm) 

 Wbudowane głośniki stereo 
min. 2x1.5W 

 Wbudowany mikrofon 
Kamera internetowa - wbudowana 

tak/nie* 
 

9.  System operacyjny 

 Zainstalowany system 
operacyjny Windows 11 
Professional lub PRO EDU z 
możliwością downgrade’u do 
Win 10 Pro lub PRO EDU) w 
polskiej wersji  

 Klucz produktu przypisany do 
komputera aby przy ponownej 
reinstalacji systemu nie było 
konieczności wpisywania klucza. 

 Zamawiający wymaga 
fabrycznie nowego systemu 
operacyjnego, nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy 
wcześniej na innym urządzeniu 

 Zamawiający wymaga aby 
oprogramowanie było 
dostarczone wraz ze 
stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności, na 
przykład z tzw. naklejkami GML 
(Genuine Microsoft Label). 

 

tak/nie* 
 

10.  Bateria i zasilanie 

 Zasilacz, poprawnie pracujący w 
sieci zasilania energetycznego o 
napięciu przemiennym 230V 50 
Hz. 

 Czas pracy na baterii min. 
2 godziny. 

tak/nie* 
 

11.  Gwarancja 

 Minimum 24 miesiące - 
gwarancja producenta sprzętu  
świadczona na miejscu u klienta 
(on-site), obowiązująca od dnia 
podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru.   

 
………………………………  

(gwarancja)  
 
 

Pozostałe parametry: tak/nie* 
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 Serwis urządzeń musi być 
realizowany przez Producenta 
lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 

 Każdy użytkownik, któremu 
komputer zostanie przekazany 
musi mieć możliwość 
samodzielnego zgłoszenia 
gwarancyjnego. 

Dostępność wsparcia technicznego w języku 
polskim. 

12.  
Wsparcie 

techniczne 

Dostęp do najnowszych sterowników 
zainstalowanych w komputerze urządzeń i 
innych uaktualnień realizowany poprzez 
podanie modelu komputera lub numeru 
seryjnego komputera, na dedykowanej 
przez producenta stronie internetowej. 

tak/nie* 
 

13.  Złącza zewnętrzne 

        Dostępne porty zewnętrzne jednostki 
centralnej: 

 min. 1 x HDMI 
 min. 2 x USB 3.0 
 port słuchawek i mikrofonu 

port RJ45 karty sieciowej 10/100/1000 

tak/nie* 
 

14.  
Wymagania 
dodatkowe 

Każdy Laptop powinien być oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszonym na obudowie.  

tak/nie* 
 

15.  

Certyfikaty, 
oświadczenia 
i standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta 
sprzętu (należy załączyć do oferty) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć 
do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów 
środowiskowych, w tym zgodności 
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej 
o eliminacji substancji niebezpiecznych 
w postaci oświadczenia producenta 
odnoszący się do zaoferowanej jednostki 

tak/nie* 
 

 
Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 
 
Składamy niniejszą ofertę:  w imieniu własnym1 / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający  się o udzielenie 
zamówienia2 .   
 
Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać  solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do specyfikacji 
warunków zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia,  w tym warunki 
płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym 
wzorem i naszą ofertą. 
 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
 

 
1  Niepotrzebne skreślić  
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Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SWZ i  w wyjaśnieniach do 
SWZ.   
 
Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu: 

 polegam/y na zdolnościach innych podmiotów  

 nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów. 
 

 
Informuję, iż   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia*.  
 
Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  wskazanym niżej 
podwykonawcom *: 
(* niepotrzebne skreślić) 
 

Lp. Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
- z podaniem firm podwykonawców  

1 
 

 

2 
 

 

Oświadczamy, że złożona oferta  
□ nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług*; 

 
□ prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku3 . 

 

Nazwa (rodzaj) towaru 
lub usługi 

Wartość bez kwoty 
podatku 

kwota podatku od towarów i usług, która powinna 
być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 
wynika to z treści złożonej oferty 

   
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane a art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/.46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie „RODO”, wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w przedmiotowym postępowaniu. 

Oświadczam, że podwykonawca/podmiot trzeci wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane a art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie „RODO”, wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w przedmiotowym postępowaniu (dotyczy w szczególności danych osobowych osoby/ób fizycznej/ych 
skierowanej/ych do realizacji zamówienia) 
(zaznaczyć właściwe X): 
  tak  
  nie dotyczy, 
Jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwe X): 

  mikroprzedsiębiorstwem, 
  małym przedsiębiorstwem, 
  średnim przedsiębiorstwem. 

UWAGA: 
 

3 
 
  Niepotrzebne skreślić  
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-  Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 milionów euro. 

- Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów euro. 

- Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 

 

Oferta została złożona na ............ stronach. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp. 
 
 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
   

 
Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik Nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu  
Wykonawca:  
 
 
 

Zamawiający: 
Gmina  Pakosławice 

Reńska Wieś 1, 

48-314 Pakosławice 
 NIP  

 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 
Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa 

Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR” 

 
 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  specyfikacji 
warunków zamówienia.  
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt. 1-3  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……….    
…………………………….…… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp).  
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem 

następujące środki naprawcze …………………………………………………………………….. 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:   ………………………………………………………………………….……………………………………………..…….,     

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji 

...................................................... 
(miejscowość i data ) 
 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
   

 
 

  

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 
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Nazwa podmiotu na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca: 

 
 
 

Zamawiający: 
Gmina  Pakosławice 

Reńska Wieś 1, 

48-314 Pakosławice 
 NIP  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa 
Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR” 
 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone 

w pkt .......SWZ. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt. 1-3  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……….    
…………………………….…… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1  
ustawy Pzp).  
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem 

następujące środki naprawcze:…………………………………………….. 

 
 
...................................................... 
(miejscowość i data ) 

 

Lp. Nazwa podmiotu na którego zasoby 
powołuje się Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu podmiotu trzeciego 

 
   

 
   

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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Załącznik Nr 4- oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności 

 

Dokument składany na wezwanie o którym mowa w punkcie 22.2 SWZ. 

   
Wykonawca:  
 
 

Zamawiający: 
Gmina  Pakosławice 

Reńska Wieś 1, 

48-314 Pakosławice 
 

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5  Ustawy Pzp 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa 
Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR” 
 
 

oświadczam, że jako wykonawca: 
  nie należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
 konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.) 
  należę*  do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty: 
 
 1)……………………………………………………………………………………………… 
  

2)……………………………………………………………………………………………… 
                                         ( lub lista w załączeniu)  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz 
z oświadczeniem składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji.  

 
...................................................... 
(miejscowość i data ) 
 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 
 
   

 
 

  

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
Uwaga  
*niepotrzebne skreślić  
**zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)przez 
grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 


