
                                                                     
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 
 
Dotyczące zamówienia na dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania 
Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w 
Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 
 
I. KIERUJĄCY ZAPYTANIE (ZAMAWIAJĄCY): 
 
BC PROGRES Bożena Chlebek 
Os. Równie 2 
34-452 Ochotnica Dolna 
NIP 7352212093 
 
zwany dalej Zamawiającym. 
 
II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: 
1. W związku z realizacją projektu „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej 
zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania 
Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w 
Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 
 
2. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem trybu konkurencyjności określonym w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na stronie internetowej Lidera 
projektu – www.przedszkole-maliodkrywcy.com.pl 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w 
niniejszym zapytaniu.  
 
6. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem trybu konkurencyjności określonym w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 
 
39100000-3   Meble 
 
IV.  OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania 
Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym zakresem przedmiotu 
zamówienia) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. 
 



                                                                     
 

Wymagany termin realizacji zamówienia – 20.07.2018r 
 
Miejsce dostarczenia i montażu mebli będących przedmiotem niniejszego postępowania - Ochotnica 
Dolna, osiedle Kamieniec 4  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH 
WERYFIKACJI 

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym zapytaniu 

2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć ofertę zgodnie z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Niezależnie od warunków wskazanych powyżej wykonawca musi spełniać następujące 

warunki: 
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zdolności techniczne 
bądź osobowe do wykonania zamówienia;  
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku, poprzez podpisanie oświadczenia o 
posiadanych uprawnieniach i kompetencjach do realizacji zamówienia ofertowego. 

b) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jego sytuacja finansowa zapewni 
wykonanie zamówienia ofertowego 

c) nie powinien zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne; 
Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 

d) przedstawi cenową w formie ceny brutto; cena podana w ofercie powinna obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego.  

e) nie być powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorcą polegające w 
szczególności na:  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  pełnieniu funkcji członka 
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 
 
 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. 
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w; imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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



                                                                     
 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 
 
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  
W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:  
Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt.), 
Sposób wyliczenia punktacji: 
 
Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za zakup rolet Punkty za cenę będą 
obliczane wg wzoru: 
                                   Najniższa cena oferty 
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 100% 
                                     Cena badanej oferty  
Maksymalna liczba punków: 100 
Punty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę. 
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w 
złożonych pierwotnie ofertach. 
 
X. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym zapytaniu 
ofertowym należy złożyć do dnia 02.07.2018r godz. 9.00. Decyduje data wpływu oferty do 
Zamawiającego, oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

           Oferty należy składać: osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego: BC Progres 
Bożena Chlebek, os. Kamieniec 4, 34-452 Ochotnica Dolna w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie 
ze wskazaniem nazwy i adresu Oferenta oraz z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż mebli 
kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu 
p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 

2. Sekretariat Zamawiającego czynny jest w dni robocze w godz. 9.00-12.00, w przypadku 
problemów z doręczeniem oferty poza wskazanymi godzinami pracy sekretariatu 
konsekwencje obciążają Oferenta, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z 
tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przesiania oferty pocztą lub 
przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia 
(złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego juko 
miejsce składania ofert. 

4. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 02.07.2018r o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. 
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych (załącznik nr 4), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Dokumenty winny być opieczętowane pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do 
składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisane przez te osoby. 

7. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 
służących do wypełnienia oferty. 



                                                                     
 

8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne 
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

9. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana 
e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

10. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 10 dni od terminu złożenia oferty. 
 
XI. OSOBA DO KONTAKTU: 
Bożena Chlebek, tel. 669 204 723, e-mail: biuro@bcprogres.pl 
          
XII. INFORMACJA O WYBORZE OFERT 
10.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 2 dni roboczych licząc 
od dnia otwarcia ofert. 
10.2. Zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie po 
wybraniu oferty.  
 
XIII. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Celem zamówienia jest dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania 
Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej  
2. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zażądania od Wykonawców 
dodatkowych informacji lub dokumentów (w szczególności potwierdzających zgodność i parametry 
zamawianego sprzętu). 
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo 
zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w 
szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert 
przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego 
zamówienia.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania 
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który 
nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku 
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 
6. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
– w przypadku nie, przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
– w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy 
oraz bez zachowania należytej staranności.  
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym 
m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia oraz uznania bądź 
kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją 



                                                                     
 

projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
10. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w przypadku, gdyby 
działania lub zaniechania działania Wykonawcy skutkowały dla Zleceniodawcy częściową lub 
całkowitą niekwalifikowalnością kosztów realizacji projektu. 
 11. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, w 
terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.  
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
1 Załącznik nr 1: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
2 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy. 
3 Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
4 Załącznik nr 4: Oświadczanie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
5          Załącznik nr 5: Wzór umowy. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

 
 

Załącznik nr 1 
Dotyczy: 
Zapytania ofertowego na: 
dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy 
Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr 
RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
L.p  Ilość 

(szt.) 
Opis:  

1 Zestaw mebli 
kuchennych 

1kpl  W skład zestawu wchodzi komplet szuflad, szafek, wiszących i stojących, wraz z blatem. 
Przybliżone wymiary: Szafki stojące – długość zabudowy ok 315 cm   , Szafki wiszące -.długość 
zabudowy ok. 240 cm            
Korpus szafek wykonany z płyty laminowanej o grubości min 18 mm. Obrzeża oklejone okleiną ABS 
Fronty szafek wykonane z płyty MDF -kolor biały matowy. 
szuflady: prowadnice pełny wysuw, z domykiem, metalowe boki. 
Zawiasy: samodomykające 
uchwyt: metalowy 
nóżki: regulowane, cokół z płyty meblowej. 
Blat kuchenny laminowany – kolor szary. Przybliżone wymiary 315 cm. x 60 cm. 

 Stół  1 szt. Stół o wymiarach ok. 55 cm x 160 cm- wykonany z blatu laminowanego (jak w zestawie kuchennym), 
okleina ABS o grub. ok. 2 mm 
Nogi maksymalnie przesunięte do naroży blatu. 

   

UWAGA: 

1. Wymiary mebli podane w zamówieniu, są wymiarami przybliżonymi stanowiącymi 
podstawę do wyceny. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów, przed realizacją 
zamówienia oraz skonsultowania z zamawiającym rodzaju szafek w zabudowie. 

3. Zakres wykonania zamówienia obejmuje: kompletne złożenie zestawu meblowego, 
montaż zlewozmywaka.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     
 

Załącznik nr 2  
 
 

Dotyczy: 
Zapytania ofertowego na: 
dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy 
Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr 
RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 
 
 
Zamawiający: 
BC PROGRES Bożena Chlebek 
Os. Równie 2 
34-452 Ochotnica Dolna 
NIP 7352212093 

 
Formularz ofertowy 

 
Dane Wykonawcy 

Nazwa i adres siedziby:……………………………………………………… 
NIP …………………………………………………………………………… 

REGON……………………………………………………………………… 

Nr telefonu…………………………………………………………………… 

Adres e-mail………………………………………………………………….   

 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na ,,Oferta na 
dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy 
Dolnej” 
oferuję: 

 
Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:………………….. 
 
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia……………………. 
 
(………………………………………………………………….) 
 
podatek VAT %...................................................................... 
 
 
 
                                 
                                     
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
 

L.p Nazwa 
 

Ilość 
(szt.) 

Opis:  Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

 Zestaw mebli 
kuchennych 

1kpl W skład zestawu wchodzi komplet szuflad, szafek, wiszących i 
stojących, wraz z blatem. 
Przybliżone wymiary: Szafki stojące – ok 315 cm   , Szafki wiszące -.  
Ok. 240 cm            
Korpus szafek wykonany z płyty laminowanej o grubości min 18 mm. 
Obrzeża oklejone okleiną ABS 
Fronty szafek wykonane z płyty MDF -kolor biały matowy. 
szuflady: prowadnice pełny wysuw, z domykiem, metalowe boki. 
Zawiasy: samodomykające 
uchwyt: metalowy 
nóżki: regulowane, cokół z płyty meblowej. 
Blat kuchenny laminowany – kolor szary. Przybliżone wymiary 315 cm. 
x 60 cm. 

   

  Stół 1szt. Stół o wymiarach ok. 55 cm x 160 cm- wykonany z blatu laminowanego 
(jak w zestawie kuchennym), okleina ABS o grub. ok. 2 mm 
Nogi maksymalnie przesunięte do naroży blatu. 

  

    RAZEM  
 

 
 

 
 

1. Oświadczam/y, że cena podana w Ofercie zawiera wszystkie koszty zamówienia, jakie ponosi 
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24  miesięcy. (należy wpisać okres 
gwarancji w miesiącach stosując zasadę nie krótszy niż 24 miesięcy.). 

3. Zamówienie wykonamy w terminie - …………………………… 
                                                                  
 
 
 
 

  ...............................................................                              .................................................................. 
    Miejscowość, data                                                                                                                  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

 
 
 

Załącznik nr 3  
Dotyczy: 
Zapytania ofertowego na: 
dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy 
Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr 
RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 
 

 
 

…………………………………………………………………….. 
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

 
 

Oświadczam, , że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu 
określone w Zapytaniu ofertowym w ten sposób, że:  
 

1. /Posiadamy – nie posiadamy/* kompetencje i uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności; 

2. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie 
zapewniającej/* wykonanie zamówienia; 

4. /Nie zalegamy – zalegamy/* z opłacaniem podatków, opłat i składek na 
ubezpieczenia społeczne. 
 

oraz jednocześnie, oświadczam, że: 
 

1. /Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania  
 
 
 

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

Data i podpis 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 
                                                                   
 

 
 
 
 
 



                                                                     
 

 
 

Załącznik nr 4  
 

……….………………………………………………….…..  
 
……….………………………………………………….…..  
 
……….………………………………………………….…..  

imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
……………………………………………….………….............................................................. 

imię i nazwisko 

uprawniony do reprezentowania:  
 
....................................................................................................................................................................................................... 

nazwa firmy 

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

adres firmy 

 
.......................................................................................................................................………… 

NIP 
 

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. BC 
PROGRES Bożena Chlebek, os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna, 
 
w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 

……………….………….   ……………………………………………….. 
miejscowość i data     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

UMOWA  
zawarta w dniu…………… roku w Ochotnicy Dolnej pomiędzy:  
Firmą: BC PROGRES Bożena Chlebek z siedzibą: osiedle Równie 2, 34-452 Ochotnica 
Dolna, NIP 7352212093, REGON 364160977, reprezentowaną przez Bożenę Chlebek - 
Właściciela Firmy, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a Firmą:  
reprezentowaną przez  
zwaną dalej „Wykonawcą”. 

§ l 
 Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania: dostawę i montaż 
mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach 
projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-
0186/17-00 
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
                                                                        § 2 
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień ………………… 

 
§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają w kwocie 
……………………..złotych (brutto), (słownie……………………………………………………) 
w tym podatek VAT 23% w wysokości ……………………. 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie Formularza Ofertowego  
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 
3. Przewiduje się możliwość zapłaty faktur częściowych – za częściową realizację zamówienia. 
4. Zamawiający dokona zapłaty za fakturę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej faktury 
wraz z wymaganymi dokumentami. 
5.   Za termin zapłaty przyjmuje się dzień, w którym zostało obciążone konto bankowe 
Zamawiającego. 

§ 4 
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia na okres ..... m-cy licząc od daty 
dostawy. 

 
§ 5 

1.  W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 
wysokości 0,5 % wartości robót określonej w § 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 
-wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary 
umownej, 

-odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 30 dni oraz żądać kary umownej. 
 

§ 6 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

§ 7 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi 
Powszechnemu. 



                                                                     
 

§ 9 
Umowa została spisana w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 


