MOPS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

84–300 LĘBORK ul. Wyszyńskiego 3

Sekretariat: tel. / fax. (0 59) 8622 711, Informacja: tel./fax.
(059) 8634 758
Lębork, 08.04.2022 r.

MOPS.A-PG.ZO.2.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość
na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej
oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość
nad seniorami przez centrum monitoringu” - w ramach wniosku o dofinansowanie z
Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.
Zamówienie udzielane w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
NIP 841-16-22-090
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-300 Lębork
ul. Wyszyńskiego 3
tel./ fax. 059 8622 711, 059 8634 758
e-mail: mops@mopslebork.pl
www. mopslebork.pl
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Zakup „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowego monitoringu dla seniorów
w wieku 65 lat i więcej zamieszkujących w Lęborku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) dostawę fabrycznie nowego sprzętu (w prognozowanej liczbie 75 sztuk, z możliwością
zwiększenia) – opasek bezpieczeństwa na nadgarstek spełniających wymagania ujęte
w poniższej tabeli, w terminie do 29.04.2022 r.

Wymagania dla opasek bezpieczeństwa:
1
Typ urządzenia
Opaska / bransoletka na nadgarstek
2
Stan urządzenia
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty
zabezpieczające jakość wyrobu: być opatrzone znakiem CE.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zapakowane
w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną
instrukcją obsługi w języku polskim, której treść będzie
zrozumiała i przystępna dla osób w wieku 65+ pod względem
wizualnym.
Wszystkie urządzenia zawierają indywidualną kartę SIM (koszt
zakupu karty SIM i aktywacji numeru oraz abonament dla karty
SIM ponosi Wykonawca – zawarte w cenie opaski).
3
Materiał wykonania
Opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień
trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym
użytkowaniem i procesami ładowania (co najmniej 2 lata),
z materiałów nie powodujących uczuleń (niealergicznych).
Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa zapobiegającego
jego zbiciu lub pęknięciu i zapewniającego odporność na
uderzenie, np. w przypadku upadku. Bransoletka/pasek
wykonany z certyfikowanego materiału odpornego na
złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma,
silikon), w wymiarach pozwalających na dostosowanie
rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstków
i dłoni.
4
Zapięcia
Trwałe, wytrzymałe i mocne zapięcia uniemożliwiające
przypadkowe odpięcie i zgubienie, z możliwością regulacji
długości bransoletki / paska bez fizycznej ingerencji.
5
Klasa szczelności
Minimum IP 66
6
Ładowanie urządzenia
W komplecie:
- urządzenie do ładowania indukcyjnego, bez kabla
podłączeniowego
lub
- ładowarka wraz z kablem ładującym.
7
Wymagania dotyczące
Minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin.
baterii i ładowania
Żywotność baterii: co najmniej 2 lata.
Czas pełnego ładowania: maksimum 4 godziny.
Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii,
przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania
urządzenia.
8
Oprogramowanie
Możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania
opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej.
9
Identyfikacja urządzenia Wszystkie dostarczone urządzenia posiadają indywidualny
i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub numer IMEI)
10 Funkcje
Prostota obsługi zapewniająca łatwość użytkowania urządzeń
przeznaczonych dla osób w wieku 65+, maksymalnie 2-3
przyciski na obudowie, w tym obligatoryjnie przycisk
bezpieczeństwa - sygnał SOS.
Obligatoryjne funkcje:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS wraz z możliwością

11

Komunikaty

głosowego
komunikowania się z centrum monitoringu, bez potrzeby
korzystania z
telefonu,
- detektor upadku,
- lokalizator GPS,
Funkcje fakultatywne:
- czujnik zdjęcia opaski,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls,
saturacja).
Opaska może spełniać dodatkowo inne funkcje, co znacznie
poprawi jej użytkowość.
Komunikaty pisemne i głosowe w języku polskim podawane w
sposób zrozumiały, czytelny i przystępny dla osób w wieku 65+
pod względem wizualnym.
Komunikaty głosowe lub sygnał dźwiękowy wraz z wibracją
informujące o:
- włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa,
- konieczności naładowania baterii w opasce bezpieczeństwa
przed całkowitym rozładowaniem.

b) świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek
wskazanych przez Zamawiającego, gwarantującego szeroko pojęty system bieżącego
monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na
natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu urządzeń opisanych w punkcie a) i ich funkcji,
w tym maksymalnie przez:
- 8 miesięcy (od 1.05.2022 r. do 31.12.2022 r.)
c) utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez
zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi
określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub
pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego
świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone
w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS
przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy,
kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski
nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym
alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych:
Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej oraz prowadzone będzie
telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu
alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.
d) konfiguracja systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności
urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego
użytkownika opaski w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa.

e) aktywacja usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych
(np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp. i w razie
konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań
w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące
informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu
działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla
pojedynczego użytkownika - przez cały okres trwania umowy;
f) rozpoczęcie świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski
bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
przekazania mu urządzenia, z zastrzeżeniem początkowych terminów świadczenia usługi,
o których mowa w punkcie b);
g) dostarczenie Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników
opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w terminie do 04.05.2022 r.;
h) wprowadzanie do bazy danych Wykonawcy danych identyfikujących użytkowników
opasek, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz sytuacji zdrowotnej, w tym
przyjmowanych na stałe leków i ich dawek z karty informacyjnej zawierającej również listę
kontaktów oraz inne niezbędne dane dla rozpoczęcia i świadczenia właściwej usługi
całodobowego monitoringu – niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia
o przekazaniu danemu użytkownikowi opaski i dotyczącej go wypełnionej karty
informacyjnej, z zastrzeżeniem terminu 5 dni, o którym mowa w punkcie f);
i) przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego
z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi w sposób i w terminach
uzgodnionych z użytkownikami opasek i z Zamawiającym;
j) zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz
wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres
obowiązywania umowy;
k) zapewnienie bezpośredniego, stałego kontaktu przez wyznaczonego przedstawiciela
centrum monitoringu (koordynatora) z wyznaczonymi pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lęborku w celu bieżącej współpracy we wszelkich sprawach
dotyczących zakupionego sprzętu oraz wdrażanej i świadczonej usługi całodobowego
monitoringu;
l) przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego
z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych
działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju

podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie
Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.
III.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

IV.

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTEPOWANIU
ORAZ
WYKAZ
DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
ICH POTWIERDZENIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki dopuszczające:
a) wymagane jest prowadzenie przez wykonawcę centrum całodobowego monitoringu
posiadającego stałą siedzibę i odpowiedni potencjał organizacyjno-techniczny i kadrowy.
b) wymagane jest doświadczenie wykonywania min. 2 usług całodobowego monitoringu
(teleopieki) dla grupy co najmniej 50 osób nieprzerwanie przez co najmniej 8 miesięcy
w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert (każda z usług obejmowała dostawy
co najmniej 50 opasek);
c) wymagane jest posiadanie certyfikatów potwierdzających jakość opasek bezpieczeństwa
w zakresie posiadania znaku CE,
d) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
f) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
W celu dokonania oceny spełnienia powyższych warunków Wykonawca wypełni i złoży wraz
z ofertą podpisany przez osoby do tego uprawnione załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Wykonawca, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnej oceny
formalnej, jego oferta zostanie odrzucona, bez dalszej oceny merytorycznej.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
Zamawiający żąda, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
niezwłocznie udokumentował (co najmniej składając stosowne oświadczenie), że użytkowane
przez niego systemy teleinformatyczne są zgodne z wymogami:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.
U. 2017 poz. 2247 ze zm.),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119).
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW.

V.

1. Wszelkie

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie na adres zamawiającego , faksem lub pocztą
elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania

ofertowego.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień

dotyczących
postępowania
maciejgorski@mopslebork.pl.

jest

Maciej

Górski,

Tel.

59

8634

752,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

VI.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Wyszyńskiego 3, pok. nr 112, przesłać faksem lub pocztą
elektroniczną w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 1000.
2. Ofertę przesłaną faksem lub pocztą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić
w formie pisemnej.
3. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 111 w dniu 22
kwietnia 2022 r. o godz. 1030.
4. Niezwłocznie po zapoznaniu się z ofertami Zamawiający na stronie internetowej
www.mopslebork.pl poda następujące dane:
a. Nazwy firmy, adresy wykonawców,
b. Cenę oferty,
VII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Oferta powinna być porządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać, stanowiące jej integralną część:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2,
3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich wg
obowiązujących przepisów na dzień porządzenia oferty i określać wartość przedmiotu
zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4. Ceny i stawki wymienione przez oferenta nie będą podlegały korektom w trakcie
wykonywania zamówienia.
5. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i inne dokumenty, stanowiące integralną
część oferty muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela lub
Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie
uprawniającym do reprezentowania i występowania w imieniu Wykonawcy.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert:
-kryterium I: cena (w tym cena za opaskę oraz opłata za obsługę do końca
terminu realizacji zamówienia) 70%
-kryterium II: doświadczenie - minimum 8 miesięcy na rzecz grupy minimum 50
podopiecznych 30%
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich
wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu
wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. W trakcie oceny ofert złożonych na daną część zamówienia przyznawane są punkty
w powyższych kryteriach, za każde z osobna, według następujących zasad:
Kryterium I: cena (max 70 pkt)
cena oferty najniższej
wskaźnik ceny = ------------------------------------- x 100 x 70 %
cena oferty badanej

Kryterium II: doświadczenie (max 30 pkt)
doświadczenie badanej oferty
wskaźnik doświadczenie = -------------------------------------------- x 100 x 30 %
doświadczenie najwyższe

3. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt.1
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze umowę
z wybranym Wykonawcą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

ZAŁĄCZNIK NR 1

…………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy:
„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość
na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej
oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość
nad seniorami przez centrum monitoringu” - w ramach wniosku o dofinansowanie
z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.
Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:
Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………….……
Adres …………………………………………………………………………………..…….…
Adres do korespondencji ………………………………………………………………….……
Nr telefonu/nr faksu ……………………………………………………………………………
Nr NIP / REGON……………………………………………………………….………………
email: ……………………………………………………………………………………………
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o poniższe ceny:
Lp.

I.

1.
2.

Wyszczególnienie

CENA OFERTY
(suma wierszy 1 i 2),
w tym:
dostawa 75 opasek
bezpieczeństwa
usługa całodobowej
opieki na odległość
ogółem dla 75
użytkowników/osób
objętych monitoringiem
dzięki użyciu opasek

Miara

Ilość/liczba

x

x

szt.

75

szt.

600

Cena
jednostkowa
brutto
(w zł)

Ogółem cena
brutto
(w zł)

DOŚWIADCZENIE
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień rozumianych
jako dostawa sprzętu i całodobowy monitoring jego użytkowników, wykonałem lub stale
wykonuję nieprzerwanie przez co najmniej 8 miesięcy min. 2 usługi całodobowego
monitoringu (teleopieki) dla grupy co najmniej 50 osób w okresie ostatnich 2 lat przed
terminem składania ofert (każda z usług obejmowała dostawy co najmniej 50 opasek)
Lp. Okres realizacji
Zleceniodawca
Ilość osób
zamówienia
(nazwa i adres)
objętych
(od – do)
całodobowym
monitoringiem

II.

2. Oświadczam, że:
1) zadeklarowana cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego
zamówienia zgodnie z warunkami zapytania,
2) zapoznałem się z treścią zapytania i warunkami w nim zawartymi, nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania
oferty i do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
3) zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą
starannością, w pełnej zgodności z przepisami prawa w tym zakresie,
4) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w sposób
określony przez Zamawiającego.
3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Pan/Pani ……..:……………………………………………………
telefon: ……………………........…………………………………
e-mail: ……………………………………………………………..
…………………………………………..
(miejscowość, data)
…………………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
*

niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

…………………………………………………………………………………………………..
(Nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………..
(Adres Wykonawcy)
Składając ofertę na zapytanie ofertowe w zakresie „Dostawy „opasek bezpieczeństwa”urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych mieszkańców Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi
obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez
centrum monitoringu” oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) prowadzę wymagane centrum całodobowego monitoringu posiadającego stałą siedzibę
i odpowiedni potencjał organizacyjno-techniczny i kadrowy.
b) posiadam doświadczenie wykonywania min. 2 usług całodobowego monitoringu
(teleopieki) dla grupy co najmniej 50 osób nieprzerwanie przez co najmniej 8 miesięcy
w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert (każda z usług obejmowała dostawy
co najmniej 50 opasek);
c) opaski posiadają znak CE,
d) jestem / nie jestem* powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1.
e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
f) nie bylem prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

…………………………., dnia ……………
……………………………………………
podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy,
pieczęć imienna i firmowa
*niepotrzebne skreślić

1

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 przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeński, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

