
 
 
 
 

 

Projekt „Wesołe jest życie staruszka” 

Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław 

Jarosław, dnia 15 sierpnia 2022 r. 

 
Zaproszenie do złożenia oferty 4/2022 
(zgodnie z zasadą rozeznania rynku) 

 
na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi transportowej obejmującej 

transport 32 os. uczestników i kadry projektu z Zarzecza (pow.przeworski) do  Warszawy w terminie:  
24-26 sierpnia 2022 na odległość minimum 800 kilometrów i maksymalnie 1100 kilometrów  

(środek transportu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) 
 

na potrzeby realizacji projektu 
pn. „Wesołe jest życie staruszka” 

I. Zamawiający: 
 

Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego 

NIP: 7922300599 

REGON: 368510865 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Os. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław  
Adres internetowy Zamawiającego: fundacjacim.pl 

 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do   bieżących   kontaktów,   w   tym   udzielania   
odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Iryna Hapii (Kierownik projektu) 
 e-mail: iryna@fundacjacim.pl 
tel.: 730 831 900 

 

I. Postanowienia ogólne:   
 

1. Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego zaprasza do złożenia oferty na realizację 

zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi transportowej obejmującej transport 32 os. 

uczestników i kadry projektu z Zarzecza (pow.przeworski) do  Warszawy w terminie: 24-26 sierpnia 2022 

(środek transportu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) na potrzeby realizacji projektu pn.  

„Wesołe jest życie staruszka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna  

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Wniosek o dofinansowanie Projektu  

nr RPPK.08.03.00-18-0085/19. 

2. Sposób upublicznienia - na stronie internetowej Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego 

(fundacjacim.pl). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zaproszenia oraz unieważnienia 
postępowania.   

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: usługa 
2. Nazwa zamówienia: transport 32 os. uczestników i kadry projektu z Zarzecza (pow.przeworski) do  

Warszawy w terminie: 24-26 sierpnia 2022 (środek transportu dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) na potrzeby realizacji projektu pn. „Wesołe jest życie staruszka”. 

3. Wspólny słownik zamówień: 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą, 
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie 
specjalistycznego transportu drogowego osób, 60140000-1 Nieregularny transport osób. 

4. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi transportowej dla uczestników projektu. 
Usługa zostanie wykonana w terminach: 24-26 sierpnia 2022 r. Zaplanowano dowóz i powrót dla 
uczestników projektu pn. „Wesołe jest życie staruszka”. Godziny odjazdów i miejsca, z/do których 
uczestnicy będą przewożeni Zleceniodawca poda najpóźniej na 1 dzień przed wykonaniem usługi.  

mailto:iryna@fundacjacim.pl
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5. Świadczenie usług przejazdu musi odbywać się autobusem posiadającym minimum 32 miejsca 
siedzące. 

6. Szacowana ilość kilometrów w projekcie: minimum 800 kilometrów i maksymalnie 1100 kilometrów. 
7. Opłaty drogowe i parkingowe, a także koszt dojazdu autobusu do miejsca rozpoczęcia realizacji 

usługi tj. ul.Ks. S.Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze ponosi Wykonawca. 
8. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów jest ilością orientacyjną, służącą do 

skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, któremu 
zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanych ilości, 
gdyż może ona ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej. 

9. Pojazdy uczestniczące w realizacji usług muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, 
muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym 
kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia i ważne badania lekarskie. Przewozy mogą być 
dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach 
ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. 

10. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulega 
zmianie przez cały okres realizacji usług. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe 
terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

12. Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań 
wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Komisję 
Europejską, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 

a) o realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) 

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 dysponują środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w 
przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005, 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007, numer 125, poz. 
874 z późn. zm.) 

 ubezpieczają środek transportu i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać 
podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 

 zapewniają uczestnikom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i 
higieny 

 w przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji 
uniemożliwiającej wykonanie przewozu, bezzwłocznie zapewnią na własny koszt transport 
zastępczy  

 zapewniają w trakcie przewozu miejsca siedzące uczestnikom i opiekunom 

 nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na  podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)  zgodnie z oświadczeniem. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków  na podstawie analizy 

przedstawionej  przez Wykonawcę oferty według formuły „spełnia – nie spełnia” . 

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
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Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły „spełnia – nie spełnia”  – na podstawie analizy 

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego rozeznania 

rynku.  

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszym rozeznaniu rynku będzie skutkowało wezwaniem do 
uzupełnienie braków, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania. 
 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
c)    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

d)    Oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do wykonawców przesłanki wykluczenia z 
postępowania na  podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)  zgodnie z oświadczeniem. 

 

Zamawiający może na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający ofertę do   
przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji  podobnych 
zleceń. 

 

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:  
– Cena – 100 % 
 
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty: 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 
(najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę/cena badanej oferty brutto za dostawę) x 100 punktów 
   
Maksymalna liczba punktów wynosi: 100 punktów. 
   
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania rozeznania rynku i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów w zakresie danej części przedmiotu zamówienia. 
 
V. Termin realizacji umowy: Usługi będą realizowane w terminie 24-26 sierpnia 2022 r. 

 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:   

  

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 
załączonym do niniejszego rozeznania rynku. Oferta powinna zostać sporządzona w języku 
polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.   

2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
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zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika – 
wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 
roszczenia. 

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
 

VII. Tryb przekazania oferty:   
  

Oferta powinna być przekazana:  

- pocztą elektroniczną w formie skanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: 
iryna@fundacjacim.pl  

- osobiście lub listem poleconym na adres biura Fundacji: Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i 
Metodego ul. P.Skargi 6, 37-700 Przemyśl 

 

Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 23.08.2022 r. do godziny 09:00. Wpływ oferty 
do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.  

Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w biurze Fundacji (ul. P.Skargi 6,  
37-700 Przemyśl) lub pod numerem telefonu: 730 831 900.  Osobą odpowiedzialną za udzielanie 
informacji jest Iryna Hapii e-mail: iryna@fundacjacim.pl. 

  

VIII. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.   
 

IX. Sposób oceny ofert:   
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

rozeznania rynku. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów 
formalnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków (za wyjątkiem powiązań 
kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie 
powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).   

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą 
sumę punktów.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.   
 

X.  Informacja na temat zakresu wykluczenia 
 

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym.  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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: 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym.  
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XI. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Komisji Europejskiej, mających wpływ na realizację umowy;  

b) zmiany terminu płatności;  

c) zmiany terminu realizacji umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 

 
XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy 

w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia  

Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:  

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 

umowy  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

b) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy, 

c) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy. 

2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez osobną 
zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość 
kwoty naliczonej kary umownej.         
  

XIV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”: 

1. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do informacji 

podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności: 

a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność  gospodarczą, 

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 

f) osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu lub do zawarcia i realizacji 

umowy. 



 
 
 
 

 

Projekt „Wesołe jest życie staruszka” 

Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pana/i danych osobowych jest Zamawiający, tj. Fundacja im. Braci Sołuńskich – 

Cyryla i Metodego, oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław (dane kontaktowe: Telefon: 

605588464, Adres e-mail: rodo@fundacjacim.pl adres strony internetowej: www.fundacjacim.pl). 

b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem 

e – mail: rodo@fundacjacim.pl lub tel. 605588464; 

c) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie rozeznania rynku; 

d) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy; 

e) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji postępowania, 

wynikający z odrębnych przepisów; 

f) obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w 

oparciu o zasadę postępowania ofertowego. 

g) w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

3. Posiada Pan/i: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, 

że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO; 

4. Nie przysługuje Panu/i: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Równocześnie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. W celu zapewnienia, że 

Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów 

osób trzecich, których dane zostały przekazane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

złożenia odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – wzór.  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.  
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór. 
4. Oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do wykonawców przesłanki wykluczenia z 

postępowania na  podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)  zgodnie z oświadczeniem – wzór. 

 

   Prezes Zarządu  

Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego  

   Marek Pankiewicz 

http://www.fundacjacim.pl/
mailto:rodo@fundacjacim.pl

