
 
 

Strona 1 z 10 
 

Brzeszcze, dnia 2019.04.26 r.  
 
HYDROSTAL Sp. z o.o. 
Ul. Św. Wojciecha 1 
43-331 Dankowice 
NIP: 549-203-97-88 
KRS: 0000091832 
 

Zapytanie ofertowe nr 04/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 
 

W związku z realizacją przez Hydrostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu POIR.03.02.02-00-
1489/18-00 pt: „Innowacyjna technologia cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych w nowopowstającej 
cynkowni HYDROSTAL”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Poddziałaniu 3.2.2 
Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców ogłasza postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na: 
 

1) Budowa hali produkcyjnej w której znajdować się będzie instalacja do cynkowania ogniowego 
konstrukcji stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz halą przygotowania konstrukcji własnych 
do cynkowania 
 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU  
 
1. Termin składania ofert: do 14 dni od daty publikacji 
 
2. Nazwa zamawiającego: 
HYDROSTAL Sp. z o.o. 
Ul. Św. Wojciecha 1 
43-331 Dankowice 
NIP: 549-203-97-88 
 
3. Miejsce i sposób składania ofert:  
a. osobiście w siedzibie firmy: ul. Ofiar Oświęcimia 78, 32-620 Brzeszcze (od pon. – piątku 8:00 – 15:00) 
lub  
b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Ofiar Oświęcimia 78, 32-620 Brzeszcze 
lub  
c. pocztą elektroniczną na adres mailowy: w.mleczko@hydrostal.pl  
 
4. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: w.mleczko@hydrostal.pl 
 
5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia sprawy formalne: Edyta Grzywa, tel. 603 741 397, (od pon. – piątku 

8:00 – 15:00) 
6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia sprawy techniczne: Wojciech Mleczko, tel. 696 037 213, (od pon. – 

piątku 8:00 – 15:00) 
 
7. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  
 
Postępowanie przetargowe dotyczy budowy hali produkcyjnej w której znajdować się będzie instalacją do 

cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz halą przygotowania 

konstrukcji własnych do cynkowania zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM. 

 

8. Kategoria ogłoszenia:  Roboty budowlane 
 
9. Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane 
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10. Miejsce realizacji zamówienia: 32-620 Brzeszcze ul. Ofiar Oświęcimia działka 1518/5, 1518/9 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Cel zamówienia  

a) Skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników.  
 
2. Przedmiot zamówienia:  
 
Budowa hali produkcyjnej w której znajdować się będzie instalacja do cynkowania ogniowego konstrukcji 
stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz halą przygotowania konstrukcji własnych do cynkowania 
zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM. Budowa odbędzie się na podstawie prawomocnego pozwolenia 
budowlanego. Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego, które będą podstawą do 
przygotowania oferty znajdują się w projekcie budowlanym który znajduje się w siedzibie Zamawiającego, kopia 
projektu zostanie udostępniona Wykonawcy po wpłaceniu WADIUM. 
 
3. Kody CPV  
 

45000000-7- Roboty budowlane 

 
4. Harmonogram realizacji zamówienia:  

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy. 
b) Zakończenie – nie później niż do dnia: 31.III.2020 r 
2. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 
3. Miejsce realizacji Zamówienia: 32-620 Brzeszcze ul. Ofiar Oświęcimia działka 1518/5, 1518/9 

 
5. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:  
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza 
ofertowego).  
 

6. Wiedza i doświadczenie  
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca wykonał 

(również przy współudziale podwykonawców lub w ramach działalności z innymi podmiotami, osobami 
fizycznymi lub prawnymi) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 2 
(dwie) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane o wartości każdej z 
tych robót nie niższej niż  1.500.000 zł brutto.  
 
Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i  wykazu robót 
referencyjnych – załącznik nr 3 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. 
 

7. Potencjał techniczny  
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje 
odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania 
zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).  
 

8. Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca 

dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich 
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podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na podstawie 
oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).  
 

9. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:  

Wykonawca znajduje się w sytuacji organizacyjnej, prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zasobami finansowymi niezbędnymi 
do realizacji zamówienia oraz, że nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nie 
ogłoszono jego upadłości (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego). 

b) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:  
Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie 
społeczne. Na tą okoliczność Wykonawca przedstawi zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku 
zaległości podatkowych  (ZAS-W) oraz zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na 
ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed terminem składania oferty. 
  

10. Dodatkowe warunki  
a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  

b. Wykonawca załączy dokument potwierdzający zawarcie polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł. 

c. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości 200.000 zł 
(słownie: trzysta tysięcy złotych). 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

i. pieniądze na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku BNP Paribas 
Bank Polska SA o/ Bielsko- Biała nr 40 1600 1299 0002 3501 6947 9001 , 

ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

iii. gwarancjach bankowych, 

iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz  2017 r. poz. 1089). 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument 
winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do 
zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium. 

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu 
ofertowym i  dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.  

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 9 
zapytania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem 
wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty 
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych 
przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz 
Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10 lit. b)  podpunkty (ii) - (v) muszą 
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 

 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 
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Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 

d. W przypadku jeśli specyfikacja w zapytaniu ofertowym lub projekty budowlane / wykonawcze 
zawiera jakiekolwiek elementy dotyczące konkretnych marek, znaków towarowych, 
producentów,  itp. bo wynika to z opisu koncepcji technologicznych lub projektów 
wymaganych prawem, dopuszcza się zaproponowanie w ofercie równoważnych marek, 
produktów, technologii oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych  o podobnych parametrach – 
jednakże nie może to prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zapytania ofertowego 
w stosunku do przewidzianej w specyfikacji, a w szczególności do wymaganych prawem norm, 
limitów emisji i wpływu na środowisko. Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu 
zamówienia powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie i usługach. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

e. Termin składania ofert: decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone 
Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.  

f. Termin ważności oferty: minimum 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

g. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji 
oferty, w całości lub części.  

h. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania.  

i. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania/zmian całości lub części 
zapytania ofertowego.  

j. Po upływie terminu składania ofert zamawiający dokona oceny ofert i podejmie decyzję o 
wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o wynikach postępowania, za 
pośrednictwem kanału użytego do upublicznienia zapytania ofertowego.  

k. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie 
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.  

l. Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej 
realizacji zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego 
w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień. W takim 
przypadku Zamawiający:  

− poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia 
niniejszego zapytania ofertowego,  

n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

o. Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.  
p. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania dodatkowych indywidualnych negocjacji z 

dwoma najwyżej punktowanymi oferentami. W przypadku przeprowadzenia takich negocjacji 
zostanie sporządzony protokół z negocjacji i zostanie wyłoniony ostateczny Wykonawca. 

 
11. Warunki zmiany umowy  

a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania 
ofertowego.  

b. Zamawiający może potrącić od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto 
za każdy tydzień spóźnienia - począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, nie więcej niż 10% 
wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze 
zapytanie.  
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12. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  
a. Złożenie oferty na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków oraz 
oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.  

b. Oferta musi być opatrzona pieczątką i podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa).  

c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wypełniając formularz załączony do zapytania.  

d. Należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (obligatoryjne) pola formularza. Pozostawienie 
pustych/niewypełnionych obligatoryjnych pól w formularzu ofertowym skutkować będzie 
odrzuceniem oferty.  

e. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad 
określonych w zapytaniu ofertowym.  

 
 
OCENA OFERTY  
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  
Zamawiający dokona oceny złożonych ważnych ofert (tj. złożonych w terminie, kompletnych oraz spełniających 
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie następujących kryteriów:  
 
a. cena netto* realizacji całości zamówienia (waga kryterium 80 %) – maks. 80 pkt.  
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia 
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiającego).  
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej  
formuły:  
A n = (C min/Cr) x 100 x 80%  
C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej  
A n – liczba punktów przyznana ofercie  
 
b. okres gwarancji i rękojmi* - podany w miesiącach (waga kryterium 10%) – maks. 10 pkt.  
* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 48 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który 
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez 
wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. 
Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba 
całkowita). 
 
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej  
formuły:  
G n = (Gr /G max) x 100 x 10%  
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze  
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej  
G n – liczba punktów przyznana ofercie  
 
c. termin realizacji (waga kryterium 10 %) – maks. 10 pkt.  
 
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły:  
R n = (R min/Rr) x 100 x 10%  
R min – najkrótszy czas realizacji (miesiące) 
R r – czas realizacji rozpatrywanej (miesiące) 
R n – liczba punktów przyznana ofercie 
 
 
 
Zamówienie udzielone zostanie podmiotom, które uzyskają w wyniku oceny wszystkich kryteriów łącznie najwięcej 
punktów. Punkty zaokrąglane będą do 2 miejsc po przecinku.  
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13. Wykluczenia  

 Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
− posiadaniu co najmniej 5% 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.  

 
Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 
oferenta/wykonawcę podpisu na oświadczeniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 
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Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
 
 
 
          ……………………………….                                       ……………………………….. 
          Pieczęć Wykonawcy                                          Miejscowość, data 
                                          

 
OFERTA 

Dane Wykonawcy 
Imię i nazwisko/Nazwa…………………………………………… 
Adres ……………………………………………………………… 
NIP………………………… REGON ……………………………. 
Nr KRS …………………………………………………………… 
Tel./Fax. …………………………………………………………… 
Adres e - mail……………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2019r przedstawiamy poniższą ofertę cenową: 
 

Opis 
Wynagrodzenie 

netto* 
Stawka 

VAT 
Wynagrodzenie  

brutto 

1. Roboty przygotowawcze (w tym 

wymagane projekty)    

2. Roboty ziemne    

3. Roboty fundamentowe    

4. Roboty konstrukcyjne    

5. Lekka obudowa ścian i dachu    

6. Instalacje i przyłącza    

7. Stolarka okienna i drzwiowa    

8. Zagospodarowanie placu    

Razem:    

 
Okres gwarancji:…….…..miesięcy. 
Termin realizacji:………..miesięcy. 
 
Ofertę należy wykonać zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM (PROJEKT BUDOWLANY – dostępny jest 
do wglądu w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, kopia projektu zostanie udostępniona Wykonawcy po 
wpłaceniu WADIUM. 
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Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego przez Zamawiającego. 
Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do 
niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania 
oferty. 
Oświadczam/y, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
Oświadczam/y iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 
zamówienia.  
Oświadczam/y iż Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych licząc od 
dnia upływu terminu składania ofert.  
Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 
 Miejscowość ……………………, dnia………… r.*                                                           …………………………………………… 
                                                                                                                              (podpis i pieczęć Wykonawcy*) 

 

*dane obligatoryjne 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym  
 
 
      ……………………………….                ……………………………….. 
        Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 

 
Oświadczenie 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia ………………………. 
 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

   (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

                      (dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 
 

oświadczam, że: 
 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi dla Zamawiającego 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu 

w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

 

 
 

 
………………………………. 

             (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 - Wykaz robót referencyjnych         

 

Wykaz robót referencyjnych 

 

L.p. 
Zakres wykonanego 

zamówienia 

Okres 

realizacji 

(miesiąc/rok) 

Podmiot na rzecz którego 

zrealizowano zamówienie 

(nazwa, adres) 

Wartość netto 

(w PLN) 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

………………………………………. 

Podpis/pieczątka Wykonawcy  

 


