DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Przetarg nieograniczony –DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Warszawa 23.10.2008

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie
„Radio dla Ciebie” S.A.
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7
ogłasza pisemne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego
Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH
DLA RADIA DLA CIEBIE S.A.
Termin realizacji zamówienia
7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego
Zamówienie zostanie złożone w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

Zatwierdził, dnia .................................

..............................................................
podpis kierownika Zamawiającego

Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie
„Radio dla Ciebie” S.A.
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-459 Warszawa
tel. (22) 645-93-63
fax. (22) 645-33-63
przetargi@rdc.pl
www.rdc.pl
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Rozdział I - Informacje ogólne o przetargu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
1.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 427 i Nr 82, poz. 560) i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

2.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien
zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki nr 1, 2. Dokumentację
przetargową w cenie 20,00 PLN można nabyć w siedzibie Zamawiającego
(kasa pokój 204a od poniedziałku do czwartku w godz. 09.00-15.00) lub może być przesłana pocztą
na pisemny wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym i na koszt Wykonawcy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również pobrać ze strony internetowej
http://rdc.bip-e.pl/

4.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

5.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty
występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne
spowoduje jej odrzucenie.

6.

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się
częścią SIWZ, zostanie przekazane wszystkim Wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczone na stronie internetowej i będzie dla nich wiążące.
8. Postępowanie będzie przeprowadzone przy udziale komisji przetargowej.
9. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
9.1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Rozgłośni
9.2. Strona internetowa http://rdc.bip-e.pl/
9.3. Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych od dnia 23.10.2008
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Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH W
FORMIE PAPIEROWEJ O NOMINAŁACH 20,00 ZŁOTYCH W ILOŚCI 100 SZTUK I
50,00 ZŁOTYCH W ILOŚCI 957 SZTUK ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 49 850,00 ZŁOTYCH DLA
RADIA DLA CIEBIE S.A. W TERMINIE 7 DNI OD DATY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY ZŁOŻY ZAMÓWIENIE W TERMINIE
DO 7 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
30.19.97.50-2 - Talony

Wymagania Zamawiającego:
 Bony towarowe muszą umożliwiać zapłatę za zakupione towary w sieciach handlowych,
sklepach spożywczych, przemysłowych, placówkach gastronomicznych, kulturalnych,
rekreacyjnych, aptekach i innych jednostkach handlowych na terenie województwa
mazowieckiego.


Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe w wersji elektronicznej (np.
kart elektronicznych). Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje bony w wersji
elektronicznej.



Minimalny termin realizacji bonów towarowych do dnia 31.12.2009.



Termin dostawy 7 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego. Zamawiający
złoży zamówienie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Oferty z terminem
dostawy powyżej 7 dni zostaną odrzucone.



Zamawiający wymaga rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia
za pośrednictwem rachunku bankowego.



Zamawiający wymaga dostawy bonów towarowych do siedziby Zamawiającego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu łącznie z ofertą wykazu
punktów handlowych honorujących rozliczenia bonami towarowymi (wykaz w formie
papierowej i elektronicznej po jednej sztuce każdy) oraz wzoru bonu towarowego.
Dostawa bonów towarowych dla Radia dla Ciebie S.A. będzie obejmować następujące
produkty:


nominał bonu

Liczba sztuk

20,00 złotych

100

50,00 złotych

957
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Rozdział III - Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:

Cena brutto oferty

30 %

Termin ważności bonów towarowych

30 %

Ilość punktów handlowych honorujących bony towarowe na terenie
województwa mazowieckiego

40 %

Wyniki działań matematycznych we wszystkich kryteriach ocen zaokrąglone będą z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
W kryterium Cena brutto zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x(waga) 30% =liczba punktów
(spośród zakwalifikowanych ofert)

Cenę brutto liczymy w złotych

W kryterium Termin ważności bonów towarowych zostanie zastosowana punktacja:
Termin ważności do dnia 31.12.2009 włącznie - 0 pkt.
Termin ważności do dnia 31.12.2010 włącznie - 15 pkt.
Termin ważności do dnia 31.12.2011 włącznie - 30 pkt.
W przypadku zaoferowania terminu ważności bonów towarowych dłuższego niż do dnia 31.12.2011
Zamawiający przydzieli maksymalną liczbę punktów w powyższym kryterium tj. 30 pkt.
Oferty z terminem ważności krótszym niż do dnia 31.12.2009 zostaną odrzucone.
W kryterium Ilość punktów handlowych honorujących bony towarowe na terenie województwa
mazowieckiego zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (Ilość punktów handlowych oferty badanej / Ilość punktów handlowych w ofercie z
największą ilością punktów handlowych ) x(waga) 40% =liczba punktów
(spośród zakwalifikowanych ofert)

W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu
punktów z wszystkich kryteriów.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie brał pod uwagę
2.
3.

jedynie ceny brutto z formularza oferty zgodnie z obowiązującą stawką VAT określoną na podstawie
właściwych przepisów prawa.
Cena zaproponowana w ofercie może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą
tj. 30 dni od terminu składania ofert i nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji).
Cena musi być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków, prowizji, opłat
manipulacyjnych oraz kosztów dostawy.
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Rozdział IV - Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.1. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty
zamieszczonym w Rozdziale XIII niniejszej Dokumentacji Przetargowej. Oferta może mieć
także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
1.2. Formularz Oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami winien zostać
wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w niniejszej Dokumentacji,
bez dokonywania w nim zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów
nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy” oraz załącza do oferty.
1.3. Wielkość załączonych do niniejszej Dokumentacji formularzy może zostać przez Wykonawcę
zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn
muszą zostać bez zmian.
1.4. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie
(nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie (może być pieczęć) wraz z
dopiskiem
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH
DLA RADIA DLA CIEBIE S.A.
nie otwierać przed godz. 14:00 dnia 04.11.2008
1.5. Wymaga się, by oferta oraz załączniki nr 1 i 2 były podpisane przez osobę lub osoby
uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
określające zakres uprawnień i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub
fizyczną. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza, a jeżeli pełnomocnikiem jest radca prawny lub adwokat to
dopuszcza się złożenie kserokopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez pełnomocnika.
1.6. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wolne (wykropkowane) miejsca we wszystkich
dokumentach (załącznikach, formularzach itp.) składających się na SIWZ, łącznie z projektem
istotnych warunków umowy stanowiącym rozdział XII. Projekt istotnych warunków umowy
winien być także podpisany przez osobę podpisującą ofertę i opieczętowany pieczęcią
Wykonawcy.
1.7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone
datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
1.8. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo w złotych polskich w rozbiciu na cenę netto,
podatek VAT, cenę brutto obejmującą prowizję, opłaty manipulacyjne oraz wszelkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione
wszystkie opłaty administracyjno – podatkowe.
1.9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę . Oferta musi
obejmować całość zamówienia.
1.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.10, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SIWZ nr postępowania 10/2008
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1.12. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w
ust. 1.10.
1.13. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1.10, została wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
1.14. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą
być
oznaczone
klauzulą:
„DOKUMENT
STANOWI
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z
późn. zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie.
1.15. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem, przedłożeniem i dostarczeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu przetargowym ponosi Wykonawca.

2. Zmiany i wycofanie oferty
2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY.
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY.

3. Zawartość oferty
3.1.

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi złożyć wypełnioną i
podpisaną „OFERTĘ” z załącznikami, które stanowią:
3.1.1.
Formularz oferty sporządzony wg załączonego wzoru (formularz oferty);
3.1.2.
Oświadczenie o zdolności Wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego (nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz
spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
- (załącznik nr 1).
3.1.3.
Lista osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2).
3.1.4.
Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.
3.1.5.
Podpisany projekt istotnych warunków umowy.
3.1.6.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
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3.1.7.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.1.8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
3.1.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3.1.8.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
3.1.8.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3.1.9.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1.7 i
3.1.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.1.10. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w
dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów.
3.1.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1. ustawy Pzp.
3.2. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy
oświadczenia Wykonawcy metodą spełnia/nie spełnia.
3.3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty Wykonawcy składają wraz z ofertą.

4. Forma dokumentów
4.1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
4.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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Rozdział V - Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od wykonawców obowiązku wnoszenia wadium
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

i

Rozdział VI - Informacje i wyjaśnienia SIWZ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) drogą elektroniczną na adres: przetargi@rdc.pl
Każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata w dniu roboczym do
godziny 16:00.
b) pisemnie, na poniższy adres:
Polskie Radio R.R. w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7
Dział Administracji pokój 041, poziom -1
2. W korespondencji przesłanej Zamawiającemu Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
postępowania: 10/2008.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem
składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na
stronie internetowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej.
7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny
ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na
stronie internetowej.
10. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze
w godzinach 10:00-16:00 jest:
Małgorzata Wojciechowska tel. (0-22) 645 56 74
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Rozdział VII - Terminy
1.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu na adres siedziby
Zamawiającego do dnia 04.11.2008 do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do RDC a nie data
stempla pocztowego): Polskie Radio R.R. w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7
Dział Administracji pokój 041, poziom -1
2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby
Zamawiającego: Polskie Radio R.R. w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A.
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7 oraz oznakowane następująco:
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH
DLA RADIA DLA CIEBIE S.A.
nie otwierać przed godz. 14:00 dnia 04.11.2008
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (może być pieczęć).
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2008 o godz.14:00 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
6.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 7, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
7.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

jest niezgodna z ustawą;

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
art. 88 ustawy PZP, lub błędy w obliczeniu ceny;

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.
O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił.
Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
SIWZ nr postępowania 10/2008
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Rozdział VIII - Wybór oferty
1.
2.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
7.1
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
7.2
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
7.3
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 7 pkt. 7.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
9. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, będzie zawierać poza danymi o
których mowa w ust. 7 określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od
zawarcia umowy Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która jest najkorzystniejsza,
chyba że złożono tylko jedną ważną ofertę.

Rozdział IX - Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.

Rozdział X - Udzielenie zamówienia
1.

2.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania
ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych w złożonej ofercie.

3.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia
przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca
wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań
Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

Rozdział XI - Środki ochrony prawnej
Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia
publicznego, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu zgodnie z przepisami zawartymi w
Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Art. 180 do 183)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427
i Nr 82, poz. 560)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 133 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i
skarg.
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Rozdział XII - Istotne warunki umowy
UMOWA nr

/2008

Zawarta w dniu .......................................... roku w Warszawie pomiędzy:

Polskim Radiem RR w Warszawie „RADIO DLA CIEBIE” S.A.
z siedzibą w Warszawie 00-459, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, tel. (0-22) 645-36-63,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075953,
NIP 521-04-14-271, REGON 010420881
wysokość kapitału zakładowego: 900 300,00 zł (wpłacony w całości)
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pawła Kwiecińskiego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.............................................................................................................................
z siedzibą w .............................................., przy ul. ..............................., tel. (0-..) ............................,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego ........................................................................................
.............................................................................................................................................................
pod numerem KRS ..................................., NIP ....................................., REGON .............................
reprezentowanym przez ....................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą,
przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r.
Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560 ), zwanej dalej „Ustawą”, Strony niniejszym zawierają przedmiotową
umowę, o następującej treści, zwaną dalej „Umową”
Po

dokonaniu

§1
Przedmiot i zakres Umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa bonów towarowych dla Radia dla Ciebie S.A. na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr postępowania 10/2008.
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§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży bonów towarowych w formie papierowej w ilości
100 sztuk o nominale 20,00 złotych
957 sztuk o nominale 50,00 złotych.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone bony towarowe posiadają termin ważności do dnia
...............................................
3. Wykonawca oświadcza, że termin dostawy wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że liczba punktów handlowych na terenie województwa mazowieckiego
honorujących bony towarowe wydane przez Wykonawcę wynosi ....................................
5. Dostawa bonów towarowych zrealizowana będzie przez sprzedaż w systemie bezgotówkowym za
pośrednictwem rachunku bankowego.
6. Bony towarowe będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego łącznie z ofertą wykaz punktów
handlowych honorujących rozliczenia bonami towarowymi na terenie województwa mazowieckiego
(wykaz w formie papierowej i elektronicznej po jednej sztuce każdy) oraz wzoru bonu towarowego.
8. W przypadku utraty możliwości dokonywania transakcji wymiennych za pomocą bonów towarowych,
a przed końcem terminu ich ważności, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość
niezrealizowanych bonów.
9. W przypadku problemów wynikłych przy realizacji bonów towarowych Wykonawca zobowiązuje się
do wyjaśnienia powstałej sytuacji.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczone bony towarowe nie są obciążone żadnymi prawami osób
trzecich.
11. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w Rozdziale II SIWZ nr postępowania 10/2008.
12. Reprezentantem Wykonawcy dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest:
……………….……………………………………………….……… tel.: …………..……..…….,
kom.:……………………………., e-mail: ……………………………………………..,

SIWZ nr postępowania 10/2008
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§3
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy bonów towarowych dla Radia dla Ciebie S.A. w terminie 7
dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w terminie do 7
dni od daty podpisania umowy
2. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu Umowy, naliczana będzie przez
Zamawiającego kara umowna w wysokości 1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień
opóźnienia.
3. Kara, o której mowa jest w ustępie 2 nie dotyczy opóźnień spowodowanych działaniem siły wyższej.

§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonane dostawy, która jest przedmiotem Umowy, Wykonawca otrzyma:
kwotę netto w wysokości

....................................................... złotych

kwotę brutto w wysokości ............................................................. złotych
słownie (.............................................................. złotych i ........................................... groszy)
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze VAT dostarczonej do Działu Księgowości Polskiego Radia RR w Warszawie „Radia dla
Ciebie” S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
3. Za datę zapłaty strony uznają dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu
rachunek bankowy Zamawiającego.

§5
1.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.

SIWZ nr postępowania 10/2008
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§6
1.

Zmiana i uzupełnienie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie
dopuszczone w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień
do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§7
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowa sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy
a dwa egz. dla Zamawiającego.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Załącznik stanowiący integralną część Umowy:
Zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia .............................(Rozdział XIII SIWZ)
Zamawiający

SIWZ nr postępowania 10/2008
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Rozdział XIII - FORMULARZ OFERTY

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: dostawa dla Radia dla Ciebie S.A. bonów towarowych w formie
papierowej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
Zamówienie zostanie złożone w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy oferujemy
realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SIWZ nr sprawy
10/2008 z dnia 23.10.2008 na następujących warunkach cenowych:

1.

Rodzaj produktu

Liczba sztuk

Bony towarowe o nominale 20,00 zł

100

Bony towarowe o nominale 50,00 zł

957

Kwota brutto

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Dokumentacją Przetargową numer postępowania 10/2008 za łączną:
Kwotę netto (bez podatku VAT): ........................................................................zł
podatek VAT w wysokości: ........................ %, tj. ..............................................zł
prowizja w wysokości ………………………………………………………… .zł
inne opłaty w wysokości ………………………………………………………. zł
Kwotę brutto (z podatkiem VAT): ......................................................................zł
(słownie złotych....................................................................................................)
(kwota brutto zawiera wartość bonów, prowizji i wszystkich opłat manipulacyjnych łącznie)

2.

Oświadczamy, że dostarczone papierowe bony towarowe posiadają termin ważności do dnia ..............

3.

Oświadczamy, że termin dostawy wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, że liczba punktów handlowych na terenie województwa mazowieckiego honorujących
bony towarowe wynosi ....................................

5.

Zobowiązujemy się do dostarczenia do Zamawiającego łącznie z ofertą wykazu punktów handlowych
honorujących rozliczenia bonami towarowymi na terenie województwa mazowieckiego (wykaz w
formie papierowej i elektronicznej po jednej sztuce każdy) oraz wzoru bonu towarowego.

SIWZ nr postępowania 10/2008
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6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją Zamówienia Publicznego i uznajemy się za
związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania.

7.

Oświadczamy, że upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu zamówienia
zawartego w Rozdziale II SIWZ nr postępowania 10/2008.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Dokumentacji
Przetargowej, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.

Oświadczamy, że część zamówienia, dotyczącą wykonania następującego zakresu:
………………………………………………………………………………………………………….
zamierzamy powierzyć podwykonawcom: ………………………………………………………….…
………………………………..............................................................................................................

10. Oświadczamy, iż prowadzimy działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu
zamówienia.
11. Oświadczamy zgodnie z art. 22 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone
w SIWZ.
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, które stanowią Rozdział XII
Dokumentacji Przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres
Wykonawcy: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
imię i nazwisko .................................................................
nr tel. .................................................................................
fax.

.................................................................................

e-mail ................................................................................
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

............................................ dn. .....................

........................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie
Do formularza oferty

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla Radia dla Ciebie S.A. oświadczamy, że :
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
1.1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi, iż
2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3.
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje
się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

...............................dnia............................

.......... .................................................................................
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz osób do reprezentowania Wykonawcy
Do formularza oferty

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

................................................................
..
(pieczęć Wykonawcy)

Osoby, które są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

..........................................................................
(miejscowość, data)
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