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Kraków, 17.03.2021 

 

Zapytanie ofertowe 

nr 1/2021/SPEEDY/MAT/UZUP 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

3D-nano Krzysztof Skupień 

ul. Lipowa 3 

30-702 Kraków 

NIP 675 116 57 04, REGON 121015143 

tel. 48 12 346 10 56 

e-mail: info@3d-nano.com 

https://3d-nano.com 

 

  

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana 

z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we 

wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic 

and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, 

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego 

EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018) 

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów laboratoryjnych. 

 

. 
 

 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

• 24000000-4 – Produkty chemiczne 

• 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane 

• 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 

szklanego) 

• 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 

• 24900000-3 – Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne 

• 24950000-8 – Specjalistyczne produkty chemiczne 

• 148220000-5 - Szkło 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 „do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych" 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystaści 
 

mailto:info@3d-nano.com
http://www.mlsystem.pl/
http://www.cpv.com.pl/grupa,38000000-5.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,38000000-5.html
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1. Zadanie obejmuje dostawę materiałów laboratoryjnych zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 

do Zapytania ofertowego.  

 

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad  

i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów w opakowaniach o innych 

wielkościach przy zachowaniu maksymalnej ilości zamówienia.  

4. Zamawiający przewiduje zamówienie mniejszej ilości materiałów w stosunku do ilości 

wynikających z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie pomniejszone na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy w oparciu o załącznik nr 2 a do Zapytania ofertowego 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych . 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie do Zamawiającego zamawianych materiałów 

laboratoryjnych, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Miejsce dostawy: 3D-nano Krzysztof 

Skupień, ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków 

 

 

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

• rozpoczęcie po zawarciu umowy 

• zakończenie dostaw: do 24.05.2021 

 

Z powodu krótkiego  terminu przydatności do użycia materiałów dostawy będą realizowane na 

podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia i dostarczane w terminie do 14 dni  od 

daty jego przekazania. 

 

Terminy dostaw są warunkiem koniecznym do spełnienia i nie podlegają negocjacjom. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego w przypadku, zaistnienia 

niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego okoliczności, w szczególności, lecz nie 

wyłącznie, w przypadku: 

• zaistnienia niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego okoliczności,                              

w szczególności związanych z procedurami administracyjnymi, w tym wynikających 

z pracy urzędów lub uzgodnień zewnętrznych; 

• występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe dobowe 

niskie lub wysokie temperatury, wichury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie dostaw; 

• konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, dokonania zmiany kolejności 

wykonania dostaw, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych 

wykonania dostaw, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy 

proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 
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opisuje dokumentacja lub jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy,  

• z powodu konieczności wykonania dostaw dodatkowych niemożliwych do 

przewidzenia przed zawarciem umowy, bądź zamówień dodatkowych, jeżeli termin, 

rodzaj lub zakres dostaw uniemożliwia dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,  

• działania organów administracji, związanych z przekroczeniem określonych przez 

prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowa wydania przez 

w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

• niemożności wykonania dostaw z uwagi na pracę obiektu, uniemożliwiającą ich 

odebranie zgodnie z  warunkami, normami bhp itp.,   

• niemożności wykonania dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych 

przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez 

strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie 

się w szczególności, lecz nie wyłącznie, siłę wyższą, awarie, akty wandalizmu, 

zmiany dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy,  

• niemożności odebrania materiałów w terminie zakończenia umowy, z przyczyn 

dotyczących Zamawiającego. 

• siły wyższej. 

 

 
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,                        

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego,  

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie                   

w umowie,  

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając                

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,  

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,  

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy,  

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców,  

 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy  
 

 

Warunkiem zmiany umowy jest pisemne powiadomienie Zamawiającego w terminie siedmiu dni 

od momentu zaistnienia powyższych okoliczności o zaistnieniu przesłanek uzasadniających 
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wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. W przypadku konieczności 

wydłużenia terminu dostawy Zamawiający nie zostanie obciążony finansowo kosztami w 

szczególności związanymi z  magazynowaniem, składowaniem, przechowywaniem  i transportem 

urządzenia, jak też ich ubezpieczeniem. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia  mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące 

warunki:  

1) Nie podlegają na dzień złożenia ofert wykluczeniu z postępowania z następujących 

przyczyn: 

a) nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o 

upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania 

likwidacyjnego; 

b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne 

 

2. Posiadają zdolności techniczno-organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„ nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę a 

w szczególności oświadczeniach  zawartych w Formularzu ofertowym. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w. warunki Wykonawca spełnił. 

 

IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru  - KRS  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert lub równoważna odpisowi z KRS informacja odpowiadająca 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców/ zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub mający moc 

zaświadczenia o wpisie wydruk z CEIDG (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych 

rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach 

wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego 

na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

2) Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz  

      z Zestawieniem pozycji kosztowych (wg załącznika nr 2a do Zapytania ofertowego); 

3) Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym–  

(wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego) 

 

 

2.Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w części IV lub złożenie dokumentu  

w niewłaściwej formie (np.: niepoświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

odpisu lub kopii) lub niedołączenie przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw lub 

złożenie wadliwych pełnomocnictw może spowodować odrzucenie oferty.  

https://ems.ms.gov.pl/
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4. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną 

wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 

nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, spełniającego poniższe przesłanki: 

a) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 

Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 

b) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym, lub członkami ich organów w takim 

stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w 

związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w 

organach dostawcy towaru lub usługi, 

c) będący podmiotem powiązanym i/ lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego 

w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014, 

d) będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 

ustawy z dnia 11 marca 20014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, 

poz. 1054, z późn. zm.). 

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERTY 

 

1. Oferta  powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym, w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania oraz 

powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań w formie pisemnej na adres: 3D-nano 

Krzysztof Skupień, ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: info@3d-

nano.com dnia 25.03.2021 r.  Zamawiający nie ma obowiązku odpowiedzi na pytania zadane po 

upływie ww. terminu.  

4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,  

a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli  uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę 

nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub 

uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub 

uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE”. Koperta oznakowana 

mailto:info@3d-nano.com
mailto:info@3d-nano.com
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dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 

zostanie dołączona do oferty.  

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. Parafka (podpis) winna być 

naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią). 

9. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną 

zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postepowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

12.  Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisów (np. wraz z imienna pieczątką osoby podpisującej). 

14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej następującym 

napisem: 

 

Dotyczy zapytania  ofertowego  nr 1/2021/SPEEDY/MAT/UZUP 

Oferta na wykonanie zadania pod tytułem : „Dostawa materiałów laboratoryjnych”. 

 

Nie otwierać przed dniem  01.04.2021 r. do godz. 10.00 

 

15. Koperta oprócz powyższego opisu musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2021  r. 

w formie papierowej (obowiązuje data wpływu do 3d-nano, ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków). 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu otwarcia ofert o godz. 

10.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

4. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego niezwłocznie po zakończeniu 

badania ich ofert pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym. 

5. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
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VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny (waga: 100 pkt). 

Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Liczba punktów w tym 

kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

 

Najniższa ofertowa cena netto 

C = -----------------------------------------------      x 100 pkt 

Cena netto oferty ocenianej 

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz otrzyma największą liczbę 

punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1 

5. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków. 

6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy  

i nie będą podlegały zmianom. 

7. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:  

-oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 

-oferta jest niepełna sprzeczna z treścią zapytania ofertowego 

-zawiera błędy w obliczeniu ceny 

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

konkurencji 

 

 

VIII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności  

z Warunkami zapytania ofertowego, powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: 

-  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem wyboru lub o zamknięciu zapytania 

ofertowego bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty, 

 

2. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce  

i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie 

zawarta po jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę - zgodnie  

z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
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IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

- w formie pisemnej na adres: 3D-nano Krzysztof Skupień, ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków 

- drogą elektroniczną na e-mail na adres: info@3d-nano.com 

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do  kontaktu z oferentami w sprawach formalnych jest 

Krzysztof Skupień, tel. 48 12 346 10 56; e-mail: info@3d-nano.com, od pn. do pt. w godz. 08:30- 16.30 

  

X. WZÓR UMOWY 

1. Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczące niniejszego zapytania ofertowego        

zakończone będzie podpisaniem  umowy z Wykonawcą stanowiącą Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

 

  

XI. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania 

bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

2. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotów kosztów poniesionych na 

przygotowanie ofert. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2:Formularz ofertowy 

Załącznik 2a: Kosztorys ofertowy 

Załącznik 3: Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym. 

Załącznik 4: Wzór umowy. 
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