
Warszawa, dnia 04.11.2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza Wykonawców do składania ofert na: Wykonanie 
usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu stosowania norm zharmonizowanych  
w prawie, OPE TSI i typów pojazdów kolejowych dla pracowników UTK. 

2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego. 

3. Zamówienie jest realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na podstawie Art. 4 pkt 8. 

4. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 8050000 usługi szkoleniowe. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 

3. Przewidywany termin realizacji zamówienia pomiędzy 30.11.2015 r., a 04.12.2015 r. 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 

1. Ofertę mogą składać wyłącznie wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 

2. Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 

3. Ofertę mogą składać wykonawcy wykazujący się doświadczeniem przeprowadzenia w latach 2013-
2015 co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematyki szkolenia przedstawionego w Załączniku nr 1.  
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi listę zrealizowanych szkoleń 
zawierającą daty przeprowadzenia szkolenia, ilość uczestników szkolenia, tytuł szkolenia, wartość 
zamówienia w PLN, odbiorcę szkolenia. 

4. Wykonawca załączy do oferty szczegółowy plan Szkolenia, CV trenera/trenerów, dokumenty 
potwierdzające doświadczenie trenera/trenerów w przeprowadzonych szkoleniach z zakresu 
Szkolenia, dokumenty potwierdzające posiadane przez trenera/jednego z trenerów certyfikatu 
ukończenia kursu audytora wiodącego systemów zarządzania wydany przez niezależną jednostkę 
certyfikującą. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

7. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy 

1. W niniejszym postępowaniu wybór Wykonawcy usługi zostanie dokonany zgodnie z poniższymi 
kryteriami, spośród ofert spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego, biorąc pod uwagę 
zaproponowany program szkolenia, a także cenę oraz doświadczenie Wykonawcy: 

a) Cena kalkulowana w następujący sposób: 

Cox = C25 os. + (C1 os. dod. NN *5) + (C1 os. dod. NC * 5) 

gdzie: 
 

 
/ opracowano w formie naturalnego dokumentu elektronicznego / 

 
Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 

tel. (22) 749-14-00, faks (22) 749-14-01, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl 



Cox – cena netto oferenta X 

C25 os – cena netto oferenta X za szkolenie dla 25 osób (zgodnie z tabelą z oferty) 

C1 os. dod. NN – cena netto oferenta X za każdego dodatkowego uczestnika Szkolenia, który  
nie korzysta z noclegu (z załącznika nr 1 z formularza ofertowego) 

C1 os. dod. NC – cena netto oferenta X za każdego dodatkowego uczestnika Szkolenia, który korzysta 
z noclegu (z załącznika nr 1 z formularza ofertowego) 

Powyższe wyliczenie wykorzystane zostanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

b) Jakość. W ramach tego kryterium będzie brane pod uwagę: 

− CV trenera/trenerów – pod uwagę będzie brane w szczególności: wykształcenie trenera, 
doświadczenie zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, doświadczenie w prowadzeniu 
audytów, doświadczenie specjalistyczne w zakresie przedmiotu szkolenia, odbyte dodatkowe 
szkolenia podnoszące kwalifikacje trenera/trenerów, posiadane certyfikaty i dodatkowe kwalifikacje. 

− udokumentowane doświadczenie trenera/trenerów w zakresie tematyki szkolenia – pod uwagę będzie 
brana w szczególności liczba przekraczająca 150 godzin szkoleniowych oraz liczba przekraczająca 50 
godzin audytów związanych z sektorem kolejowym. 

− udokumentowane doświadczenie trenera/trenerów w przeprowadzeniu szkoleń dla podmiotów  
z sektora kolejowego. Pod uwagę będzie brana w szczególności liczba podmiotów powyżej 3-ech, 

− lista zrealizowanych przez Wykonawcę szkoleń zawierającą daty przeprowadzenia szkolenia, ilość 
uczestników szkolenia, tytuł szkolenia, wartość zamówienia w PLN, odbiorcę szkolenia. 

− szczegółowy plan szkolenia – zamawiający będzie preferować szczegółowość, rzeczowość, 
kompletność, stopień zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych szczegółowych negocjacji z 
wybranymi Wykonawcami. 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Podpisaną, przez osobę uprawnioną, ofertę należy złożyć według wzoru oferty określonego w 
Załączniku nr 2. 

2. Należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Należy dołączyć część merytoryczną przedstawiającą jak najbliżej można – proponowany przedmiot 
zamówienia, który uwzględnia szczegółowy plan Szkolenia, CV trenera/trenerów, udokumentowane 
doświadczenie oferenta w prowadzeniu szkoleń podmiotów kolejowych, udokumentowane 
doświadczenie trenera/trenerów przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematyki Szkolenia, 
udokumentowane doświadczenia trenera/trenerów przeprowadzenia audytów w zakresie sektora 
kolejowego. 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.11.2015 r. w godzinach pracy UTK. Decyduje data wpływu do 
urzędu.  

5. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie (oferta w wersji elektronicznej 
zostanie potwierdzona przez późniejsze dosłanie oryginału pocztą na adres UTK:  

Urząd Transportu Kolejowego  
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
adres e-mail: zamowieniaUE@utk.gov.pl 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,  
bez podania przyczyny. 
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VI. Warunki zawarcia i zmiany umowy 

1. Z wybranym wykonawcą zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zawartej z wykonawcą umowy na zasadach 
uprzednio określonych w umowie. 

3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

VII. Kontakt w sprawie zamówienia 

1. Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, 
Koordynator ds. POPT w UTK, tel.: 728 420 196, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl 

2. Tymoteusz Trocki, tel.: 22 749 14 16, e-mail: tymoteusz.trocki@utk.gov.pl  
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Załącznik nr 1. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu 
stosowania norm zharmonizowanych w prawie, OPE TSI i typów pojazdów kolejowych dla 
pracowników UTK. 

2. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego oraz 
Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności UTK, o różnym stażu pracy i poziomie 
wiedzy w przedmiotowych zakresach. 

3. Liczba uczestników szkolenia wyniesie co najmniej 25 osób, maksymalnie 36 osób. 

4. Przewidywany termin szkolenia pomiędzy 31.11.2015 r., a 04.12.2015 r. 

5. Szkolenie będzie obejmowało 2 dni robocze w wymiarze 8 godzin dziennie wliczając przerwy. 

6. Miejsce szkolenia: ośrodek oddalony od siedziby UTK w Warszawie o maksymalnie ok. 50-60 km, 
dysponujący odpowiednim zapleczem szkoleniowym, hotelowym i gastronomicznym, 

7. Wykonawca w ofercie wskaże ośrodek i miejscowość, w której odbędzie się szkolenie oraz zapewni: 

− sale szkoleniowe z wyposażeniem multimedialnym,  

− nocleg dla uczestników szkolenia w pokojach maksymalnie 2 osobowych, przy czym sale szkoleniowe 
i nocleg muszą znajdować się w jednym obiekcie. 

− wyżywienie dla uczestników szkolenia w postaci obiadu i kolacji pierwszego dnia szkolenia, śniadania 
i obiadu drugiego dnia szkolenia. Obiady z przerwą maksymalnie 40 minut. Dwie 10 minutowe 
przerwy kawowe. Należy zagwarantować w ciągu zajęć nieprzerwalny dostęp do wody mineralnej, 
soków, kawy, herbaty, mleka, „suszu konferencyjnego” i owoców. 

8. Wykonawca w ramach ceny zapewni transport wszystkich uczestników szkolenia, pierwszego dnia  
z siedziby UTK w Warszawie do miejsca szkolenia, oraz ostatniego dnia z miejsca szkolenia  
do siedziby UTK. 

9. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży szczegółowy plan szkolenia, plan będzie podlegał ocenie. 

10. Usługa obejmie przeprowadzenie szkolenia według programu szkolenia i przygotowanie materiałów 
dla uczestników dostarczonych przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający, po wyborze oferty, zastrzega sobie prawo do zgłaszania propozycji zmian do programu 
szkolenia, ostatecznie jednak zmiany dokonywane będą zawsze w porozumieniu z Wykonawcą w celu 
uzyskania lepszej zgodności programu z celami UTK. 

12. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim. 

13. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów i ćwiczeń,  

14. Wykonawca opracuje i dostarczy materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz jednej 
dodatkowej kopii dla Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, obejmujące całość 
zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego szkolenia. Materiały szkoleniowe i inne materiały 
towarzyszące zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami w zakresie Informacji  
i Promocji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wymogi i materiały dotyczące 
oznakowania można znaleźć na stronie: https://www.popt.gov.pl/strony/o-
programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/ 

15. W celu przeprowadzenia ewaluacji szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom w celu wypełnienia 
anonimową ankietę ewaluacyjną przygotowaną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  
do Zapytania oraz odbierze od uczestników wypełnione ankiety i przekaże Zamawiającemu  
po zakończeniu szkolenia. 

16. W celu przeprowadzenia ewaluacji szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzający 
wiedzę uczestników z zakresu tematyki szkolenia i wyda certyfikaty po egzaminie osobom, które 
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zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym. Egzamin przeprowadzony zostanie w formie pisemnego 
testu trwającego 30 minut w ramach godzin szkolenia. 

17. Wymagania dotyczące trenera/trenerów i doświadczenia oferenta w zakresie tematyki szkolenia: 

− trener/trenerzy dedykowani do przeprowadzenia szkoleń przeprowadzili i są w stanie udokumentować 
przynajmniej 150 godzin szkoleniowych związanych z sektorem kolejowym (łącznie),  

− trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia szkoleń) posiadają doświadczenie  
w prowadzeniu/realizacji szkoleń dla przynajmniej 3 podmiotów z sektora kolejowego, 

− trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia szkoleń) przeprowadzili min. 50 godzin audytów 
związanych z sektorem kolejowym,  

− trener / jeden z trenerów (dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń) posiada certyfikat ukończenia 
kursu audytora wiodącego systemów zarządzania wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

18. Cena brutto oferty będzie zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

19. Wymagania dotyczące tematyki szkolenia z stosowania norm zharmonizowanych w prawie, OPE TSI 
i typów pojazdów kolejowych: 

a) Stosowanie norm zharmonizowanych w prawie. 

Kwestia zakresu czasowego stosowania norm - aspekt intertemporalny, właściwość norm w przypadku 
ich niekoherencji, zakres stosowanych odniesień. 

Ewentualnie, zakres szkolenia konsultowany z PKN - z punktu widzenia problemów pojawiających 
się w trakcie postępowań administracyjnych (m.in. kwestia zakresu czasowego stosowania norm - 
aspekt intertemporalny, właściwość norm w przypadku ich niekoherencji, zakres stosowanych 
odniesień). 

Poszerzanie wiedzy w tym zakresie właściwego stosowania norm technicznych (zharmonizowanych) 
w ramach prowadzonych postępowań. Właściwe stosowanie norm ma bezpośrednie przełożenie  
na kierunki rozstrzygnięć administracyjnych – również w aspekcie inwestycji współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej. 

Normy zharmonizowane stanowią podstawę działalności certyfikacyjnej jednostek notyfikowanych 
oraz jednostek upoważnionych. Certyfikaty wydawane przez te jednostki są z kolei analizowane  
w trakcie postępowań w obrąbie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 
strukturalnego (po modernizacji) oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji. 

b) Praktyczne omówienie OPE TSI na przykładzie rozwiązań europejskich i polskich. 

Charakterystyka OPE TSI, w tym wpływ specyfikacji na wymagania krajowe (różnice/braki), sposoby 
oceny wdrożenia w ramach procesu certyfikacji bezpieczeństwa – możliwości weryfikacji. 

Omówienie pytań i problemów związanych z wydawaniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemów strukturalnych i przyznawaniem odstępstw od stosowania OPE TSI.  

Podsystem Ruch Kolejowy jest podsystemem funkcjonalnym, obejmującym swoim zakresem 
procedury, powiązane z urządzeniami umożliwiającymi spójne funkcjonowanie poszczególnych 
podsystemów strukturalnych (tabor, infrastruktura, energia i sterowanie), w trakcie eksploatacji 
normalnej oraz awaryjnej, w tym w szczególności procedury związane z przygotowaniem składu, 
prowadzeniem pociągu oraz planowaniem i zarządzaniem ruchem kolejowym. Specyfikacja określa 
ponadto kwalifikacje zawodowe personelu kolejowego, jakie mogą być niezbędne w trakcie realizacji 
usług transgranicznych. 

W specyfikacji uwzględnione zostały wymagania dotyczące personelu przewoźnika kolejowego 
wchodzącego w skład drużyny pociągowej z uwzględnieniem maszynisty oraz personelu 
odpowiedzialnego za przygotowanie pociągu, a także wymagania dotyczące personelu zarządcy 
infrastruktury, wykonującego zadania związane z ruchem pociągów. Wymagania te obejmują swoim 
zakresem kwestie związane komunikacją i dokumentacją, a także po części dotyczące kwalifikacji 
personelu, warunków zdrowotnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.    

 

 



W związku z przyjęciem nowej specyfikacji, państwa członkowskie zobowiązane zostały  
do aktualizacji krajowych planów wdrażania TSI Ruch Kolejowy oraz poinformowania o nich innych 
państw członkowskich i Komisji, a także do zgłoszenia Komisji obowiązujących porozumień 
krajowych i międzynarodowych dotyczących funkcjonowania ruchu kolejowego. W związku  
z wykonywanymi działaniami w zakresie zatwierdzania przepisów wewnętrznych, wydawania 
autoryzacji bezpieczeństwa i monitorowania bezpieczeństwa niezbędne jest uzupełnienie wiedzy 
zaangażowanych pracowników o zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego.  Zapoznanie się przez 
pracowników z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) przełoży się na zwiększenie 
kwalifikacji kadry zatwierdzającej m.in. przepisy wewnętrzne w zakresie ruchu kolejowego, gdzie 
wiedza techniczna jest niezbędna do rzetelnie przeprowadzonej analizy instrukcji o bezpiecznym 
prowadzeniu ruchu kolejowego. TSI obejmuje m.in. procedury związane z ruchem kolejowym, 
powiązane z urządzeniami umożliwiającymi spójne funkcjonowanie poszczególnych podsystemów 
strukturalnych (tabor, infrastruktura, energia i sterowanie), procedury związane z przygotowaniem 
składu, prowadzeniem pociągu oraz planowaniem i zarządzaniem ruchem kolejowym.  

Cześć szkolenia poświęcona również na analizę porównawczą wprowadzonych zmian w 2015 r. 

c) Szkolenie z typów pojazdów kolejowych. 

Typy pojazdów, budowa pojazdów, utrzymanie z podziałem na pojazdy trakcyjne, spalinowe, a także 
wagony towarowe i pasażerskie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa warunkiem eksploatacji pojazdu kolejowego jest 
posiadanie zatwierdzonej dokumentacji systemu utrzymania (DSU). Do Urzędu Transportu 
Kolejowego rocznie wpływa kilkaset wniosków o zatwierdzenie DSU dla różnorodnych pojazdów 
kolejowych, np. elektrycznych zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych, lokomotyw spalinowych 
czy elektrycznych, wagonów towarowych, wagonów osobowych, pojazdów specjalnych itd.  
W zakresie opiniowania DSU należy m.in. weryfikacja w przedmiotowej DSU takich zagadnień jak 
m.in.: struktura cyklu przeglądowo naprawczego, zakres czynności utrzymaniowych, opis 
funkcjonalny pojazdu, podzespoły objęte dozorem technicznym, wykaz testów wykonywanych  
w trakcie utrzymania.  

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się procesem certyfikacji podmiotów 
sektora kolejowego dotyczących w zakresie potwierdzenia warunków spełniania bezpieczeństwa  
w transporcie kolejowym. Pracownicy Urzędu Transportu kolejowego uczestniczą w procesie 
certyfikacji bezpieczeństwa podmiotów odpowiedzialnym za utrzymanie systemu zarządzania. MMS 
obejmuje zestaw procedur i instrukcji, ukierunkowanych na minimalizację ryzyka związanego  
z utrzymaniem pojazdu kolejowego oraz w efekcie zapewnienie, aby utrzymywane pojazdy były  
w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. System powinien zapewnić, aby 
pojazdy były utrzymywane zgodnie z dokumentacją dotyczącą utrzymania dla danego pojazdu oraz 
wytycznymi i postanowieniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym Technicznych 
Specyfikacji Interoperacyjności. Pracownicy uczestniczący w procesie certyfikacji powinni posiadać 
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu systemów zarządzania jakością jaką posiadają producenci  
i przewoźnicy transportu kolejowego. 

 

 



Załącznik nr 2 

OFERTA 

dla Urzędu Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

 

Nazwa / Imię i 
Nazwisko Wykonawcy: 

 

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Osoba do kontaktu  

Nr tel.:  

Adres e-mail:  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dnia …………2015 na: Wykonanie usługi organizacji  
i przeprowadzenia szkoleń z zakresu stosowania norm zharmonizowanych w prawie, OPE TSI  
i typów pojazdów kolejowych dla pracowników UTK, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z warunkami zawartymi w/w Zapytaniu ofertowym: 

 

Proponowany termin szkolenia:  

Miejsce przeprowadzenia 
Szkolenia (nazwa i adres 
hotelu/ośrodka): 

 

 

Cena dla 25 uczestników szkolenia w opcji z noclegiem/ bez noclegu oraz za każdą dodatkową osobę 
powyżej 25 uczestników również w opcji z noclegiem / bez noclegu: 

 

 

CENA 

z noclegiem 

(1) 

bez noclegu 

(2) 

netto brutto netto brutto 

za 25 osób     

za każdą dodatkową osobę     

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczam, że: 

1. nie jestem powiązany 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 związanych 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) pozostawaniu 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 

2. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia ‐ oraz  
że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i posiadam uprawnienie  
do wykonania określonej usługi, posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie określonej usługi, 
dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie zalegam w opłacaniu składek 
do ZUS, nie zalegam z opłacaniem podatków do urzędu skarbowego, 

4. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  
w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

5. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

6. cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert. 

 

 

 

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

Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 

 
 

 

 


