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ZAMAWIAJĄCY
Morskie Centrum Nauki im prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
adres: ul. Tadeusza Wendy 10, Szczecin
telefon: 515 358 041
e-mail: biuro@centrumnauki.eu

Dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

przeprowadzone

jest

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej "ustawą pzp".
Wartość

zamówienia

nie

przekracza

równowartości

kwoty

określonej

w

przepisach

wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wystawy interaktywnej promującej powstanie

Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.
Zadania będą realizowane zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego
część II SIWZ.
2.2.

Wspólny słownik Zamówień CPV
Kod CPV – 39162000-5 pomoce naukowe
Kod CPV – 92312000-1 usługi artystyczne

3.

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 czerwca 2018 r.
Terminy pośrednie wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia.
PODWYKONAWSTWO
3.1.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

3.2.

Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie dowolnych części zamówienia.
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3.3.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3.4.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi
w trakcie

jego

realizacji,

Wykonawca

na

żądanie

Zamawiającego

przedstawi

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające

brak

podstaw

Zamawiający stwierdzi,

że

wykluczenia

wobec danego

wobec

tego

podwykonawcy.

podwykonawcy zachodzą

Jeżeli

podstawy

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
3.5.

Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia
wzoru umowy.

3.6.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.
4.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 oraz opisanych przez
Zamawiającego podstaw wykluczenia w art.24.ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy (pkt.6.2 SIWZ) oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
4.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

4.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wskazuje opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu.
4.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dostawy wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, w tym:
a1) wykonanie co najmniej jednej dostawy eksponatów muzealnych lub podobnych o
wartości min. 100.000 zł
5.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

5.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Pzp.

5.2.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego

niedbalstwa

nie

wykonał

lub

nienależycie

wykonał

zamówienie,

co

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5.3.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
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przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie

szkody,

współpracę

z

wyczerpujące

organami

ścigania

technicznych,organizacyjnych

wyjaśnienie
oraz

podjęcie

kadrowych,

i

stanu

które

faktycznego

konkretnych
są

oraz

środków

odpowiednie

dla

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne

okoliczności czynu

wykonawcy,

uzna

za

wystarczające

dowody

przedstawione na podstawie pkt. powyżej.
5.6.

Zamawiający

może

wykluczyć

wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

o udzielenie zamówienia.

6.

OŚWIADCZENIA

I

DOKUMENTY,

JAKIE

ZOBOWIĄZANI

SĄ

DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie,

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wg wzorów stanowiących załączniki nr 3 oraz nr 4 do niniejszej IDW.

6.3.

Wykonawca wg swojego uznania może zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.2.
przedłożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu sporządzonego zgodnie z
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

6.4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem
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oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
6.5.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.

6.6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.7.1.

6.7.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych

na

dzień

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów,

potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.
6.8.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

6.9.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.10. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
6.10.1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
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wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;

w przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszej IDW.

6.10.2.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego

rejestru

lub

z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
6.11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 6.10.1.a) zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
pzp.
6.12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
6.13. Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.10.2.:
6.13.1. W zakresie ust. 6.10.2 a) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
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6.14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.13., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6.15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH

POWIERZYĆ

WYKONANIE

CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA

PODWYKONAWCOM
7.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

7.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4.

7.4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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7.5.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o
których mowa w pkt 8.1.

7.7.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.8.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.10.2.

7.9.

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.
7.10.2. dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

7.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
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proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
8.

INFORMACJA

DLA

WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ

O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

8.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23
oraz opisanych przez Zamawiającego podstaw wykluczenia w art.24.ust.5 ustawy
(pkt.6.2 SIWZ).

8.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt. 7.4. składa każdy z Wykonawców.

8.4.

Wykonawca

nie

jest

obowiązany

do

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8.5.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).

9.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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9.2.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 9.3. – 9.6.

9.3.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

9.4.

W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

9.5.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9.6.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej
„rozporządzeniem” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

9.7.

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 14. d) należy złożyć w oryginale.

9.8.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt 9.5., należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

9.9.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
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wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
9.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9.11. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć
w oryginale.

10.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5
ustawy pzp).
11.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 30 dni.

12.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę stanowi:
a) wypełniony „Formularz oferty”- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
IDW, oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
b) JEDZ (o ile Wykonawca zamierza przedłożyć na podstawie pkt. 8.3 IDW );
c) Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 8.2., w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu
d) Pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wszystkich

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
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ustanowiony

do

reprezentowania

Wykonawców

w

postępowaniu

albo

do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
e) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku,
gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź
innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego
12.1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
12.2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
12.5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis
treści.
12.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12.9. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego oraz opisane: Oferta
na: Dostawę wystawy interaktywnej. Nie otwierać przed dniem 6 kwietnia 2018 r.
godz.10:15
12.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
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rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie ich odtajnieniem.
12.13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy

będzie

przysługiwało

prawo

zastrzeżenia

ich

jako

tajemnica

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty
o

pod

warunkiem,

wprowadzeniu

zmian

że

Zamawiający

przed

terminem

otrzyma
składania

pisemne

zawiadomienie

ofert.

Powiadomienie

o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12.15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
12.16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
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Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
12.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp).

13.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie
Zamawiającego w Szczecinie przy ul. T. Wendy 10, (sekretariat), nie później niż 6
kwietnia 2018 r. do godz. 10:00.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
13.3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
13.4. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w pkt 15.1 Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
13.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10:20 w siedzibie Zamawiającego.
13.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy pzp.
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.centrumnauki.eu
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

14.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

14.1. Cena ryczałtowa oferty zostanie wskazana w formularzu oferty.
14.2. Ceny jednostkowe oraz łączna cena ryczałtowa ofertowa brutto musi uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ, w
szczególności uwzględniać elementy wskazane w Cenniku ofertowym.
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14.3. Zamawiający w przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek rachunkowych dokona
korekty ceny ryczałtowej uznające ceny jednostkowe podane przez wykonawcę za
wiążące do obliczenia ceny.
14.4. Cena ryczałtowa musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
5 należy zaokrąglić w górę).
14.5. Cena ryczałtowa oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
14.6. Cena ryczałtowa oferty określona przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy
i nie podlega zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
14.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług,

zamawiający

w

celu

oceny

takiej

oferty

doliczy

do

przedstawionej

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
14.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN.
15.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
15.1.1.

CENA (C) – waga kryterium 85%

C = (C min / C o ) x 85 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (PLN)
C o – cena brutto oferty badanej (PLN)
15.1.2.

EKSPONATY (J) – waga kryterium 15%

Na powyższe kryterium składać się będzie suma punktów (maksymalnie 15) uzyskanych
w ramach punktacji przyznanej przez trzech oceniających:
Witold Jabłoński
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Piotr Maras
Wojciech Okrągły
W celu uzyskania punktów w tym kryterium Wykonawca dokona zamiany trzech
eksponatów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia na inne eksponaty,
przedstawiając ich szczegółowy projekt i opis.
Wskazani powyżej oceniający dokonają oceny tych eksponatów pod kątem ich
innowacyjności, zgodności z profilem MCN, zainteresowania zwiedzających i przyzna od
1-5 pkt.
W przypadku jeżeli Wykonawca nie dokona wskazania zamiennych eksponatów,
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.

17.3.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich
kryteriów.

17.4.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

16.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego CZĘŚĆ 3 SIWZ.
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16.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla

się

od

zawarcia

umowy,

Zamawiający

będzie

mógł

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
pzp.

17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

18.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi CZĘść 3 SIWZ
19.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań do kwot określonych w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.
20.

ADRES

POCZTY

ELEKTRONICZNEJ

LUB

STRONY

INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, za wyjątkiem złożenia oferty.
Adres poczty elektronicznej: biuro@centrumnauki.eu.
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21.

INFORMACJE DODATKOWE

21.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
21.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
21.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy- wzór.
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia- wzór.
3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- wzór.
4. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wzór.
5. Wykaz usług wykonanych- wzór.
6. Wykaz osób- wzór.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ____________________
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Morskie Centrum Nauki im prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
adres: ul. Tadeusza Wendy 10, Szczecin
telefon: 515 358 041
e-mail: biuro@centrumnauki.eu

WYKONAWCA:
należy podać pełną nazwę, adres i dane teleadresowe
składającego ofertę:

Wykonawcy

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
1.Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na „Dostawę wystawy interaktywnej Morskiego
Centrum Nauki w Szczecinie” zgodnie z SIWZ:
a) za cenę: _________________________________________zł netto
b) podatek od towarów i usług___________________________zł
c) łącznie _______________________________ brutto.
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………
2. Oświadczamy, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty z tytułu realizacji umowy.
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
złożenia oferty.
8. Informacja dotycząca podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje
się Wykonawca:

L.p.

Zakres zamówienia, którego wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy

Wartość lub
procentowa część
zamówienia jaka
zostanie
powierzona
podwykonawcy
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Nazwa (firma)
podwykonawcy

1.

….
9. Ponadto informuję, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego*,
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących dostaw*………………………………………….
Wartość dostaw powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi: .………………..zł
netto.
*niepotrzebne skreślić

.....................................
miejscowość i data

..........................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Wykonawca:
………………………………………………………
…………………………………………..…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu na „Dostawa wystawy interaktywnej Morskiego Centrum Nauki w

Szczecinie” oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 23) oraz ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

_________________________
Podpisy osób upoważnionych
do reprezentacji wykonawcy
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Załącznik nr 3
Wykonawca:
………………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu na „Dostawa wystawy interaktywnej Morskiego Centrum Nauki w

Szczecinie” oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ.

_________________________
Podpisy osób upoważnionych
do reprezentacji wykonawcy
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
W nawiązaniu do Oferty złożonej w postępowaniu na „Dostawa Wystawy Interaktywnej Morskiego
Centrum Nauki w Szczecinie”
w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
(wpisać nazwę/firmę Wykonawcy i adres)
oświadczam, że Wykonawca:
 nie należy do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu*
 należy do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu a skład grupy jest następujący:*
Lp.

Nazwa/Firma

Adres

…………….……......., dnia …………....2018 r.

_________________________
Podpisy osób upoważnionych
do reprezentacji wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
UWAGA!
Wykonawca składa oświadczenia (bez dodatkowego wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt 15.8.
Ogłoszenia o zamówieniu, chyba że oferta Wykonawcy jest jedyną złożoną ofertą.
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(dotyczy np. spółek cywilnych, konsorcjów).
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Załącznik nr 5
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

W Y K A Z WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa Wystawy
Interaktywnej Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie” w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
przedkładam poniższy wykaz wykonanych dostaw:
Lp.

Odbiorca dostawy

Przedmiot dostawy

…………….…….………….…….
(miejscowość data)

Wartość dostawy

Data wykonania dostawy

…………………………………………
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)
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