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Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
 – Państwowy Instytut Badawczy 

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 
Skrytka ESP: /IBPRS2/SkrytkaESP 

http://www.ibprs.pl  
 

 
Warszawa, 09 kwietnia 2021 r. 

Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji 
znak sprawy: DA.22.7.2021.ZF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Dotyczy: 
 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z 
monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale na 2 części. 
 
 
 
 
 
 
 
Identyfikator postępowania: fb503189-45f4-4bea-a7e9-b900bbcfc95d 
 

 

 

  

 

 

 
Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
30.21.33.00-8 komputer biurkowy 
 30.23.21.10-8 drukarki laserowe 
48.62.40.00-8 pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych 

http://www.ibprs.pl/
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ROZDZIAŁ I. 
Adres strony internetowej postępowania 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne  
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 

 
ROZDZIAŁ II. 

Tryb udzielenie zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej także „ustawą PZP”. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 
 

ROZDZIAŁ III. 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z 

monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale na 2 części, pn.: 
1) część nr 1 – dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i 

oprogramowaniem, 
2) część nr 2 – dostawa dwóch drukarek. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy 
odpowiednio dla danej części, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia, pn.: 

1) załącznik nr 1a projektowanych postanowienia umowy – dostawa dwóch jednostek 
komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem; 

2) załącznik nr 1b projektowane postanowienia umowy –  dostawa dwóch drukarek 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, a także nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
katalogów elektronicznych ani załączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

4. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
6. Zamawiający informuje zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, iż jeżeli w niniejszej specyfikacji 

warunków zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczególne procesy które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, domniemywa się że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne” w zakresie 
funkcjonalno-użytkowym. Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i/lub ust. 3 ustawy PZP, 
dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, pod warunkiem, że Wykonawca w ofercie, 
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

 
 

https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne
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ROZDZIAŁ IV. 

Miejsce i termin wykonania zamówienia 
 

1. Miejsce dostarczenia zamówienia: IBPRS-PIB, Warszawa ul. Rakowiecka 36, do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego, pn.: 

1) Zakład Fermentacji – dostawa od pn. do pt. w godz. 08:30 – 15:30 (po uprzednim 
uzgodnieniu terminu dla części nr 1 i 2) 

Koszt transportu, ubezpieczenia w okresie dostawy i wniesienia po stronie Wykonawcy. 
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w następującym terminie dla danej części, pn.: 

1) część nr 1 /dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i 
oprogramowaniem/ - do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) część nr 2 /dostawa dwóch drukarek/ - do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 

ROZDZIAŁ V. 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy o zamówienie publiczne określone zostały w załączniku nr 1 do 
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.  

 
 

ROZDZIAŁ VI. 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu miniPortal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na uPUAP ma dostęp 
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy użyciu ww. systemów i platform, opisane zostały w regulaminie korzystania 
z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz w regulaminie platformy 
ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
akceptuje warunki korzystania z systemu miniPortal, określone w ww. regulaminie oraz 
zobowiązuje się korzystając z platformy ePUAP przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, tj. 
formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 
150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem portalu ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż 
oferta i załączniki do oferty składane wraz z ofertą) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na portalu ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(formularza do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
zamawiający i wykonawcy posługiwać się będą indywidualnym numerem postępowania 
nadanym przez zamawiającego lub numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 
(adres poczty elektronicznej: przetarg@ibprs.pl). 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń są 
przekazywane przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji za 
pośrednictwem portalu ePUAP, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: przetarg@ibprs.pl. 
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 

10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. 

 
ROZDZIAŁ VII. 

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami 
 
Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami p. Rafała Ćwiek – adres email: przetarg@ibprs.pl 
 

 
ROZDZIAŁ VIII. 

Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19.05.2021 r  

(30 dni ze wskazaniem konkretnej daty). 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 
wskazany przez zamawiającego, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania 

 
ROZDZIAŁ IX. 

Wadium 
 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
 
 
 

 

mailto:przetarg@ibprs.pl
mailto:przetarg@ibprs.pl
mailto:przetarg@ibprs.pl
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ROZDZIAŁ X. 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i musi zostać opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz 
wysłana na adres skrzynki elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: 
/IBPRS2/SkrytkaESP. 

2. Wykonawca przygotowuje, szyfruje i składa ofertę za pomocą systemu miniPortal. Sposób 
zaszyfrowania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal.  

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

4. Jeśli na ofertę składa się kilka plików, wykonawca powinien stworzyć folder do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty składające się na ofertę, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder należy 
skompresować do archiwum (uwaga: jeśli w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej 
plik zamawiający może nie mieć możliwości jego odszyfrowania, a tym samym odczytania). 
Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane 
pliki.  

5. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które 
wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
(lub w osobnym archiwum) opisanym w taki sposób aby zamawiający nie miał wątpliwości, że 
jego zawartość stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Następnie tak przygotowaną zawartość 
należy załączyć do folderu zawierającą część jawną oferty i wraz z tymi plikami winna zostać 
skompresowana do archiwum.  
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykazać spełnianie przesłanej określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcy informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa bez 
wskazania uzasadnienia będzie traktowane przez zamawiającego jako nieskuteczne ze względu 
na zaniechanie podjęcia przez wykonawcę niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
informacji objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

6. Do oferty załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

7. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.  

8. Do oferty należy załączyć: 
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – 
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia 
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4) następujące przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga załączenia do 
oferty przedmiotowych środków dowodowych. 

5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik, 
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

9. Oferta oraz oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego złożone w oryginale.  

10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 
reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą 
być złożone w oryginale w takiej samej formie, w jakiej składana jest oferta, tj. w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie 
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w 
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do postanowień art. 97 §2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1192, z późn. zm.), które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego.  

11. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym przez siebie terminie.  

12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się, jeżeli oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

14. Sposób złożenie przedmiotowych środków dowodowych został określony w rozdziale VI SWZ. 
 

ROZDZIAŁ XI. 
Sposób oraz termin składania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób 
złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. 
do dnia 19.04.2021r., do godz. 10:00 

3. Wykonawca może złoży tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca, po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty, na tzw. 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez portal ePUAP. Numer ten należy 
zachować, ponieważ będzie on niezbędny do ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
formularza do wycofania oferty, dostępnego na portalu ePUAP i udostępnionego w systemie 
miniPortal. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

7. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać złożonej oferty.  
 

ROZDZIAŁ XII. 
Termin otwarcia ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w 

Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. 
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2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
5. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
 

ROZDZIAŁ XIII. 
Podstawy wykluczenia 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 
d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o 
którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r.poz. 769), 

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe, 

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 
skutkach powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ XIV. 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym, 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
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d) zdolności technicznej lub zawodowej. 
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 

ustawy. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV specyfikacji 
warunków zamówienia.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
 

ROZDZIAŁ XV. 
Podmiotowe środki dowodowe 

 
1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia:  

1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
2) o braku podstaw wykluczenia 
- we wskazanym przez siebie zakresie.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
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Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 5 do specyfikacji 
warunków zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 

7. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub poprawienie ww. dokumentów 
lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki 
dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. 

9. W zakresie nieuregulowanym w specyfikacji warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 
 

ROZDZIAŁ XVI. 
Sposób obliczania ceny 

 
1. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia) 

Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia.  

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje 
Zamawiającego zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XVII. 

Kryteria oceny ofert 
 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej 

punktów. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami dla następującej części: 
 
1) część nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i 

oprogramowaniem, pn.: 

Kryterium oceny ofert Liczba punktów 



11 

 

 
Projekt badawczy w ramach konkursu Opus 16 pt. „Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne 

składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego” 
 

Łączna cena brutto zamówienia (C) – w ramach niniejszego kryterium 
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. 
 
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali 
odpowiednio mniej wg wzoru: 
 
    najniższa łączna cena brutto zamówienia 
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej 
        łączna cena brutto oferty ocenianej 

 

max. 60 

Termin dostawy (T) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom 
zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 30. 
 
Najwyższą liczbę punktów – 40, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy 
zaoferowany termin dostawy, a pozostali odpowiednio, jeśli 
Wykonawca zaoferuje następujący termin dostawy: 
Wykonawca zaoferuje następujący termin dostawy: 
1. od 13 do 14 dni     – otrzyma  0 pkt 
2. od 7 do 12 dni       – otrzyma 39 pkt 
3. do 6  dni                 – otrzyma 40 pkt 

 
W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy w Formularzu  
oferty, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant 14 dni. 
Zaproponowanie terminu dostawy dłuższego niż 14 dni skutkować będzie 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako 
niezgodnej z warunkami zamówienia. 

max. 40 

 
 
2) część nr 2 – dostawa dwóch drukarek, pn.: 

Kryterium oceny ofert Liczba punktów 

Łączna cena brutto zamówienia (C) – w ramach niniejszego kryterium 
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. 
 
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali 
odpowiednio mniej wg wzoru: 
 
    najniższa łączna cena brutto zamówienia 
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej 
        łączna cena brutto oferty ocenianej 

 

max. 60 

Termin dostawy (T) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom 
zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40. 
 
Najwyższą liczbę punktów – 40, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy 
zaoferowany termin dostawy, a pozostali odpowiednio, jeśli 
Wykonawca zaoferuje następujący termin dostawy: 
4. od 13 do 14 dni     – otrzyma  0 pkt 
5. od 7 do 12 dni       – otrzyma 39 pkt 
6. do 6  dni                 – otrzyma 40 pkt 

 

max. 40 
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W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy w Formularzu  
oferty, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant 14 dni. 
Zaproponowanie terminu dostawy dłuższego niż 14 dni skutkować będzie 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako 
niezgodnej z warunkami zamówienia. 

 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w 

punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 
 

a) dla części nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i 
oprogramowaniem: 

P = P₁ + P₂  
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta, 
P₁– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C), 
P₂– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T), 
 

b) dla części nr 2 - dostawa dwóch drukarek: 
P = P₁ + P₂  

gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta, 
P₁– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C), 
P₂– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin dostawy (T) 
 
 

7. Zamawiający dokona zaokrąglenia przyznanej punktacji do drugiego miejsca po przecinku 
zgodnie z zasadami matematyki dla każdej ocenianej części. 

 
ROZDZIAŁ XVIII.  

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta 

z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w rozdziale XVII 
specyfikacji warunków zamówienia. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zakwestionuje 
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zamawiający odrzuci jego na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 11 ustawy. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty 
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 
najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
przez siebie terminie dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty 
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dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez 
nich ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XIX.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

 
ROZDZIAŁ XX.  

Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 

 

 
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia z 

uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 515 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a także nie wcześniej niż z chwilą wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający wymagał wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ), zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 
ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Z treści powyższej umowy powinno w 
szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków 
Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 
do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.  

7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

 
 

ROZDZIAŁ XXI. 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

 
1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
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ROZDZIAŁ XXII. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, mający siedzibę 
w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532Warszawa; 

2. z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Ludwik Najdychor, 
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej IODO IBPRS, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, 
e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. +48 606 172 990; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, nr DA.22.7.2021.ZF; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy PZP; 

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników; 

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, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO 

mailto:ludwik.najdychor@ibprs.pl
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10. nie przysługuje Pani/Panu: 
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 Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
ROZDZIAŁ XXIII. 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia 

 
Przywołane w treści specyfikacji warunków zamówienia załączniki stanowią jej integralną część, tj.:  

1) załącznik nr 1a –projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
dla części nr 1; 

2) załącznik nr 1b –projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
dla części nr 2; 

3) załącznik nr 2 – formularz oferty; 
4) załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
5) załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
6) załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu; 
7) załącznik nr 6 –oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy. 
  



16 

 

 
Projekt badawczy w ramach konkursu Opus 16 pt. „Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne 

składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego” 
 

DA.22.7.2021.ZM       Załącznik nr 1 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
 

Projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 
zostały załączone do dokumentacji zamówienia w osobnym pliku 
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DA.22.7.2021.ZF                Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................., 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................., 
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….; NIP Wykonawcy:……………………………………….. 
 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr DA.22.7.2021.ZF dotyczące postępowania prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę dwóch 
jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale na 2 części, 
 
składam/składamy niniejszą ofertę: 
 

 
 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 
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I. KRYTERIUM I: CENA: 
1) część nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem, pn.: 

 
UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę 

L.p. 

Przedmiot 

zamówienia 

Liczba 

dostarczanego 

Sprzętu  

(ilość sztuk) 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł)  

(kol. B x kol. 

C) 

Wartość 

podatku VAT 

(zł) 

Wartość  

brutto (zł) 

(kol. D + kol. E) 

 

 

Wartości (parametry techniczne) oferowane przez 

Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca) 

kol. A kol. B kol. C kol. D kol. E kol. F kol. G 

1. 

Jednostka 

komputerowa 

stacjonarna z 

monitorem i 

oprogramowaniem 

2     

Jednostka komputerowa stacjonarna: 
Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: …………… 
Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: ………………….  
Oferowany model procesora: ……………………….……… 
Wynik testu Average CPU Mark: ………………………….. 
Pamięć RAM:…………[GB]……………… MHz DDR4 
Dysk SSD  o pojemności: ………………. [GB] 
Rok produkcji  oferowanego Sprzętu:……………………  
 
Oprogramowanie: 
Nazwa systemu operacyjnego: ……………………………. 

Nazwa programu biurowego: ………………………………. 

 

Monitor:  

Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: …………… 
Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: ………………….  
Rok produkcji  oferowanego Sprzętu:……………………  
 

Sprzęt wskazujący: 

Klawiatura (nazwa Producenta, model oferowanego 

sprzętu): …………… 
Myszka (nazwa Producenta, model oferowanego sprzętu): 
…………… 
  

RAZEM  […] […] […]   
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2) część nr 2 – dostawa dwóch drukarek, pn.: 

 
UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę 

 
 
II. KRYTERIUM II: TERMIN DOSTAWY: 
 

1) część nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem, pn.: 
 
proponujemy następujący termin dostawy:  ..…………………. dni* 
*Zaproponowanie terminu dostawy dłuższego niż 14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia. 
 

L.p. 

Przedmiot 

zamówienia 

Liczba 

dostarczanego 

Sprzętu  

(ilość sztuk) 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł)  

(kol. B x kol. 

C) 

Wartość 

podatku VAT 

(zł) 

Wartość  

brutto (zł) 

(kol. D + kol. E) 

 

 

Wartości (parametry techniczne) oferowane przez 

Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca) 

kol. A kol. B kol. C kol. D kol. E kol. F kol. G 

1. 

Drukarka 

monochromatyczna 

laserowa 

1     

Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu:  

…………………………………………………………………………….. 

Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: 

………………………….………..………………………….……………. 

Rok produkcji  oferowanego Sprzętu: 

…………………………………………………………………………….. 

2 

Drukarka kolorowa 

laserowa (urządzenie 

wielofunkcyjne) 

1     

Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu:  

…………………………………………………………………………….. 

Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: 

………………………….………..………………………….……………. 

Rok produkcji  oferowanego Sprzętu: 

…………………………………………………………………………….. 

RAZEM  […] […] […]   



20 

 

 
Projekt badawczy w ramach konkursu Opus 16 pt. „Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska 

naturalnego” 
 

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę 
 

2) część nr 2 – dostawa dwóch drukarek, pn.: 
 
proponujemy następujący termin dostawy:  ..…………………. dni* 
*Zaproponowanie terminu dostawy dłuższego niż 14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia. 

 
UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę 

 
III. PROPONUJEMY NASTEPUJĄCY OKRES GWARANCJI: 
 

1) część nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem, pn.: 
 

proponujemy następujący okres gwarancji dla dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych:     ..…………………. miesiące/ęcy* 
     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia.  

 
proponujemy następujący okres gwarancji dla dwóch monitorów:         ..…………………. miesiące/ęcy* 

     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia.  

 
proponujemy następujący okres gwarancji dla dwóch kamer internetowych:        ..…………………. miesiące/ęcy* 

     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia.  

 

proponujemy następujący okres gwarancji dla zestawów głośnikowych lub listwy głośnikowej do monitora: ..…………………. miesiące/ęcy* 
     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia.  
 

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę 
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2) część nr 2 – dostawa dwóch drukarek, pn.: 
 

proponujemy następujący okres gwarancji dla drukarki laserowej kolorowej (urządzenie wielofunkcyjne):  ..…………………. miesiące/ęcy* 
     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia.  

 
proponujemy następujący okres gwarancji dla drukarki laserowej monochromatycznej: ..…………………. miesiące/ęcy* 

     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia.  

 
UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę 

 
OŚWIADCZENIA: 
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr DA.22.7.2021.ZF. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia nr DA.22.7.2021.ZF, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej 

żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania 

mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2021 r. 
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu 

składania ofert (art. 297 k.k.). 
7. Zgodnie z treścią art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty: 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie wartości: 

 Część 

zamówienia 

Nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi 

Wartość towaru lub usługi bez 

VAT 

Stawka VAT, która będzie miała 

zastosowanie 

1     

2     
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(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wartości bez kwoty podatku od towarów i usług oraz  
wskazać stawkę podatku od towarów i usług) 

8. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
.............................................................................................................................................................. 

9. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale podwykonawców1:  
1) wykonanie następujących części zamówienia w zakresie Części nr 1 zamierzamy powierzyć podwykonawcom /wypełnić jeśli dotyczy/: 

Nazwa podwykonawcy 
(o ile są znani) 

Adres  
podwykonawcy 

Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

   

 
2) wykonanie następujących części zamówienia w zakresie Części nr 2 zamierzamy powierzyć podwykonawcom /wypełnić jeśli dotyczy/: 

Nazwa podwykonawcy 
(o ile są znani) 

Adres  
podwykonawcy 

Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

   

(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 
 

10. Oświadczam(y), że: 
1)  jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem: ……………………(wypełnić TAK jeśli dotyczy), 
2)  jesteśmy małym przedsiębiorstwem: ……………………(wypełnić TAK jeśli dotyczy), 
3)  jesteśmy średnim przedsiębiorstwem: ……………………(wypełnić TAK jeśli dotyczy), 
4)  prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą: ……………………(wypełnić TAK jeśli dotyczy), 
5)  jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: ……………………(wypełnić TAK jeśli dotyczy), 
6)  jestem innym rodzajem wykonawcy: …………………………. (wypełnić TAK jeśli dotyczy 

11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w 
postępowaniu są: 

1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................ 
4) ............................................................................................ 

 
1 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców  
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5) ............................................................................................ 
6) ............................................................................................ 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

 
2rozporządzenie 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) 
3w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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DA.22.7.2021.ZF       Załącznik nr 3 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

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

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania 

Wykonawcy:…………...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

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

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

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut 
Badawczy, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę dwóch jednostek 
komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale 
na 2 części, 
 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY4: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, 
poz. 2019, z późn. zm.). 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w 
art5. ……… ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z 
późn. zm.). Jednoczenie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
4

Skreślić oświadczenie niemające zastosowania. W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
5

Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 

ustawy  

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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  DA.22.7.2021.ZF       Załącznik nr 4 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

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

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania 

Wykonawcy:…………...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

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

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

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut 
Badawczy, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę dwóch jednostek 
komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale 
na 2 części, 
 
 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………..………………………………….………………....................……………………………………………………………… 
…..................................................…..................................................…..................................................…..
................................................…..................................................…..................................................….......
................…..................................................…..................................................…......................................, 
 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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      DA.22.7.2021.ZF                     Załącznik nr 5 do SWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY  
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
(przykładowe) 

 

 
Ja niżej podpisany / my niżej podpisani: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 
 
zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie) 
 
do dyspozycji Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia na dostawę dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z 
monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale na 2 części, 
 
 
Oświadczam, że: 

1. udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu 
zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. okres mojego udziały przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
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      DA.22.7.2021.ZF               Załącznik nr 6 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
W ZAKRESIE art. 108 ust. 1 pkt 5 USTAWY 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut 
Badawczy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę dwóch jednostek 
komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem oraz dwóch drukarek w podziale 
na 2 części, oświadczam, że* 

1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z niżej 
wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia**: 

 

L.p. nazwa, adres firmy 

1.  

2.  

 
 
* skreślić odpowiednio pkt 1 lub pkt 2. . W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej z 
wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu 
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
 
 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 


