Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Poznań, 08.08.2013 r.
Zamawiający:
American Systems sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
www.american-systems.pl
www.skrzydladlabiznesu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
American Systems sp. z o.o. („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zapewnienie dojazdu w
obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym powiaty chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński,
jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski, m. Konin, pilski, pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki,
wrzesiński i złotowski, na szkolenia oraz doradztwo indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina,
realizowane w ramach projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”.
Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Regulamin udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady konkurencyjności, dostępny na stronie internetowej www.americansystems.pl oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zapewnienie dojazdu w obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym powiaty
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski, m. Konin, pilski,
pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski, na szkolenia oraz doradztwo
indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina, w okresie 01.09.2013 r. – 30.06.2014 r., w ramach
projektu „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. Na przedmiot
zamówienia składają się następujące elementy:
a)

Zapewnienie dojazdu w obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym powiaty chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski, m. Konin, pilski, pleszewski,
słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski, na szkolenia oraz doradztwo
indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina:


3 dni doradztwa indywidualnego dla nie więcej niż 28 uczestników = nie więcej niż 84 osobodni dojazdu w dwie
strony w okresie 01.09.2013 – 31.10.2013 r.
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13 dni szkoleń x 28 uczestników = nie więcej niż 364 osobodni dojazdu w dwie strony w okresie 15.09.201330.11.2013 r.



10 dni doradztwa indywidualnego x nie więcej niż 28 uczestników = nie więcej niż 280 osobodni dojazdu w dwie
strony w okresie 15.09.2013-30.11.2013 r.



4 dni szkoleń x nie więcej niż 22 uczestników = nie więcej niż 88 osobodni dojazdu w dwie strony w okresie
01.01.2014-30.06.2014 r.



27 dni doradztwa indywidualnego x nie więcej niż 22 uczestników = nie więcej niż 594 osobodni dojazdu w dwie
strony w okresie 01.01.2014-30.06.2014 r.

Wymagania:


Zapewnienie dojazdu w dwie strony, tj. ze wskazanych przez Zamawiającego punktów w poszczególnych
powiatach do miejsca, w którym odbywać będą się szkolenia/doradztwo indywidualne oraz z powrotem.



Środek transportu umożliwiający swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym niepełnosprawnym
ruchowo.

2.

Informacje istotne dla Wykonawcy:
a)

Szkolenia i doradztwo indywidualne odbywać będą się dla 4 grup szkoleniowych, z czego dla pierwszej grupy na terenie
Piły, dla drugiej grupy na terenie Poznania, dla trzeciej grupy na terenie Konina, dla czwartej grupy na terenie Jarocina.
Wykonawca zastrzega, iż w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników projektu z danego obszaru, liczba
grup może ulec zmianom.

b)

Szkolenia i doradztwo indywidualne odbywać będą się według następującego podziału:
- Część I zamówienia: pierwsza grupa (szkolenia i doradztwo na terenie Piły): uczestnicy zamieszkujący powiaty
złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki oraz chodzieski;
- Część II zamówienia: druga grupa (szkolenia i doradztwo na terenie Poznania): uczestnicy zamieszkujący powiaty
szamotulski, wągrowiecki, gnieźnieński, wrzesiński oraz średzki;
- Część III zamówienia: trzecia grupa (szkolenia i doradztwo na terenie Konina): uczestnicy zamieszkujący powiaty
słupecki, kolski, turecki oraz koniński (powiat ziemski i m. Konin);
- Część IV zamówienia: czwarta grupa (szkolenia i doradztwo na terenie Jarocina): uczestnicy zamieszkujący powiaty
jarociński, pleszewski oraz gostyński.

3.

KOD CPV:


4.

60140000-1 (nieregularny transport osób)

Warunki udziału w postępowaniu:
a)

Wykonawca posiada licencję na krajowy przewóz osób i spełnia wszystkie konieczne wymogi zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym(Dz.U.2012.1265 j.t.);

b)

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w
szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów
lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; pozostawanie 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 (co poświadcza składając oświadczenie stanowiące załącznik 3),
c)

nie podlega wykluczeniu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady konkurencyjności

d)

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące okresem ubezpieczenia okres
wykonania zamówienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z krajowym przewozem osób.

5.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w biurze projektu pn. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych
osób niepełnosprawnych”, mieszczącym się przy ulicy 27 Grudnia 7/18, 61-737 Poznań, osobiście lub za pośrednictwem
poczty lub kuriera w terminie do dnia 26.08.2013 r. do godziny 14:00 (za datę wpływu uznaje się datę rzeczywistego
wpływu oferty do Zamawiającego).

6.

W dniu 26.08.2013 r. o godzinie 14:10 nastąpi protokolarne porównanie złożonych ofert i do dnia 27.08.2013 do godziny
16:00 nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.

7.

Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena brutto zamówienia (100% wagi).


Propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.



Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.



Wykonawcy,

składając

oferty

dodatkowe,

nie

mogą

zaoferować

cen

wyższych

niż

zaoferowane

w złożonych ofertach.


Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim
Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

8.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub
wszystkie części zamówienia.

9.

Wraz z upływem terminu składania ofert rozpoczyna się 30-dniowy termin związania oferenta ofertą.

10. Osoba

uprawniona

do kontaktu:

a.gluchowska@american-systems.pl
11. Podpisanie Umowy:

Agata

Głuchowska

–

koordynator projektu, tel.:

693

876

000, e-mail:
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Podpisanie Umowy nastąpi w terminie do dnia 30.08.2013 r. Wykonawca stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym
miejscu i terminie. Załączony wzór Umowy nie podlega negocjacjom.



Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę w sposób wskazany przez
Zamawiającego.

12. Umowa:


W Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego zawarty jest wzór Umowy, którą Oferent powinien zaakceptować i
potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym w ofercie. Załącznik nr 2 - wzór umowy stanowi
integralną część Zapytania ofertowego.

13. Załączniki:


Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej;



Załącznik nr 2 - Wzór umowy;

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
____________________________
miejsce i data
American Systems sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
www.american-systems.pl
www.skrzydladlabiznesu.pl
PEŁNA NAZWA OFERENTA:
(IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, FAX,
E-MAIL)

Składam ofertę wykonania … części zamówienia / całości zamówienia na następujących warunkach:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest zapewnienie dojazdu w obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym
powiaty chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski,
m. Konin, pilski, pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski, na
szkolenia oraz doradztwo indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina, w okresie
01.09.2013 r. – 30.06.2014 r., w ramach projektu „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób
niepełnosprawnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

Zapewnienie dojazdu w obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym powiaty chodzieski,
czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski, m.
Konin, pilski, pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski,
na szkolenia oraz doradztwo indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina:


3 dni doradztwa indywidualnego dla nie więcej niż 28 uczestników = nie więcej niż 84 osobodni dojazdu
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w dwie strony w okresie 01.09.2013 – 31.10.2013 r.


13 dni szkoleń x 28 uczestników = nie więcej niż 364 osobodni dojazdu w dwie strony w okresie
15.09.2013-30.11.2013 r.



10 dni doradztwa indywidualnego x nie więcej niż 28 uczestników = nie więcej niż 280 osobodni dojazdu
w dwie strony w okresie 15.09.2013-30.11.2013 r.



4 dni szkoleń x nie więcej niż 22 uczestników = nie więcej niż 88 osobodni dojazdu w dwie strony w
okresie 01.01.2014-30.06.2014 r.



27 dni doradztwa indywidualnego x nie więcej niż 22 uczestników = nie więcej niż 594 osobodni dojazdu
w dwie strony w okresie 01.01.2014-30.06.2014 r.

Wymagania:


Zapewnienie dojazdu w dwie strony, tj. ze wskazanych przez Zamawiającego punktów w
poszczególnych powiatach do miejsca, w którym odbywać będą się szkolenia/doradztwo
indywidualne oraz z powrotem.



Środek transportu umożliwiający swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym
niepełnosprawnym ruchowo.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.09.2013 r. – 30.06.2014 r.

1

OFERTA CENOWA NETTO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia: cena za 1 kilometr dojazdu
Wyrażona liczbowo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….)
Podatek od towarów i usług VAT:
Wyrażona liczbowo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….)

1

Należy podać ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

ŁĄCZNIE CENA WYKONANIA CAŁEJ USŁUGI:
Wyrażona liczbowo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….)

________________________________

________________________________

(miejscowość, data)

(podpis oferenta)
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Załącznik nr 2 - Wzór umowy

UMOWA nr ________________
Zawarta w Poznaniu w dniu ____________ roku pomiędzy:
American Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 99-300 przy ul. Grunwaldzka 5, KRS: 0000267819, NIP 775 25 49 956, REGON
100281496,
reprezentowaną przez Tomasza Juńczyka – Pełnomocnika
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanych dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
Preambuła
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób
niepełnosprawnych”, zwanego w dalszej części umowy „Projektem” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą. Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”.
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest zapewnienie dojazdu w obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym powiaty
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski, m. Konin,
pilski, pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski, na szkolenia oraz
doradztwo indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina w ramach projektu „SKRZYDŁA
DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”. Na przedmiot zamówienia składać będą się
następujące elementy:

a)

Zapewnienie dojazdu na 3 dni doradztwa indywidualnego dla nie więcej niż 28 uczestników = nie więcej niż 84
osobodni dojazdu w dwie strony w okresie 01.09.2013 – 31.10.2013 r.

b)

Zapewnienie dojazdu na 13 dni szkoleń x 28 uczestników = nie więcej niż 364 osobodni dojazdu w dwie strony w
okresie 15.09.2013-30.11.2013 r.

c)

Zapewnienie dojazdu na 10 dni doradztwa indywidualnego x nie więcej niż 28 uczestników = nie więcej niż 280
osobodni dojazdu w dwie strony w okresie 15.09.2013-30.11.2013 r.
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d)

Zapewnienie dojazdu na 4 dni szkoleń x nie więcej niż 22 uczestników = nie więcej niż 88 osobodni dojazdu w dwie
strony w okresie 01.01.2014-30.06.2014 r.

e)

Zapewnienie dojazdu na 27 dni doradztwa indywidualnego x nie więcej niż 22 uczestników = nie więcej niż 594
osobodni dojazdu w dwie strony w okresie 01.01.2014-30.06.2014 r.

2.

Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do:
a)

Zapewnienia dojazdu w dwie strony, tj. ze wskazanych przez Zamawiającego punktów w poszczególnych
powiatach do miejsca, w którym odbywać będą się szkolenia/doradztwo indywidualne oraz z powrotem.

b)

Zapewnienie środka transportu umożliwiającego swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym
niepełnosprawnym ruchowo.

c)

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
§2
Należyta staranność

1.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do przewozu osób, w szczególności posiada licencję na krajowy przewóz
osób, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2012.1265 j.t.) i że spełnia
wszystkie konieczne wymogi przewidziane przedmiotową ustawą.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą określoną w ust. 1.

3.

Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany z należytą starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności
niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego, z Wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy.

5.

Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na
prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy.

6.

Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy:

Ze strony Zamawiającego:
Agata Głuchowska – koordynator projektu, tel.: 693 876 000, e-mail: a.gluchowska@american-systems.pl
Ze strony Wykonawcy:
…………………………….. - tel. …………….….., e-mail – ....................................................................
7.

Zmiana osób wskazanych w ust. 4 powyżej, lub wyznaczenie przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych osób do kontaktu
wymaga dla swej skuteczności powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, na adres wskazany w komparycji
niniejszej umowy.
§3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Wynagrodzenie
1.

Łącznie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………. zł (słownie: ………………………..) w tym podatek od
towarów i usług VAT, za 1 kilometr zapewnionego dojazdu.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, płatne będzie po wykonaniu zamówienia, przelewem na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcą faktury VAT, w terminie 21 dni , na podstawie protokołu odbioru
prac podpisanego przez obie strony umowy.

3.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Zamawiającego od Instytucji
Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie,
na którym uczestniczył w nim Wykonawca.

4.

Wykonawca przewiduje możliwość zapłaty zaliczki na poczet wykonania zobowiązania w wysokości 100% całego
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§4
Rozwiązanie umowy

1.

Niniejsza

umowa

może

zostać

rozwiązana

przez

Zamawiającego

ze

skutkiem

natychmiastowym

w przypadku rozwiązania umowy między Zamawiającego a Instytucją Pośredniczącą, w oparciu o którą Zamawiający
realizuje Projekt.
2.

Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek
przyczyn finansowanie Projektu obejmującego usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę.

3.

Zamawiający ma również prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z obowiązków, które zostały na niego nałożone w niniejszej umowie,
niezależnie od obowiązku zwrotu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy określonych kosztów lub zapłaty przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
§5
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej umowy Strony postarają się rozwiązać
polubownie na zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

2.

Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

3.

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
PODPISY STRON
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

____________________________________
Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, że nie jestem osoba powiązaną 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 przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 10% 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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść § 7 ust. 1 pkt 4) obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu
udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zasady
konkurencyjności.
Oświadczam ponadto, że posiadam licencję z krajowy przewóz osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym.
Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres nie krótszy niż okres wykonania
zamówienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z krajowym przewozem osób.

_________________________
Miejscowość i data

__________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

