Warszawa, dnia 20.07.2016r.

TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o.
Ul. Kocjana 1 lokal U4
01-473 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6
Dotyczy przeprowadzenia usług badawczo-rozwojowych
w ramach projektu pn.
„System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych.”
który uzyskał dofinansowanie w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Os priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (Konkurs 1/1.2/2015_INNOLOT)
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W związku z uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 20142020
(konkurs
organizowany
przez
Narodowe
Centrum
Badań
i
Rozwoju
nr
1/1.2/2015_INNOLOT) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości, TIZ-IMPLEMENTS sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
usług badawczo-rozwojowych w projekcie pn. „System Ekspercki projektowania procesu obróbki
skrawaniem elementów lotniczych”.

I.

ZAMAWIAJĄCY:
TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o.
Ul. Kocjana 1 lokal U4
01-473 Warszawa
NIP: 1131824802
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

II.

TRYB ZAMÓWIENIA:
II.1.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

II.2.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

II.3.

Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
jako brak bezstronności i obiektywności.

II.4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.

II.5.

O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje oferentów poprzez umieszczenie
informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

II.6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

II.7.

W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub
też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów, którzy
złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w
siedzibie.

II.8.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

II.9.

W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza możliwość przyjmowania
ofert częściowych.

z zapytaniem

dotyczącym

II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia
zamówień częściowych.
III.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
III.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych w zakresie:
1) Badań przemysłowych:
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WP 1

1b

Opracowanie parametrycznego zapisu części obrabianych i zespołów
na potrzeby systemu eksperckiego
Opracowanie procedur automatycznego pozyskiwania danych
technologicznych obróbki części na potrzeby SE (analiza cech
technologicznych

1c

Opracowanie procedur uzupełniania danych technologicznych obróbki
części na potrzeby Se (import danych do SE)

1d

Opracowanie procedur eksportu danych do SE

1a

W projekcie przewidziano prace związane z opracowaniem parametrycznego zapisu
części obrabianych i zespołów na potrzeby systemu eksperckiego (zadanie 1a). Potrzebny
jest precyzyjny opis części, przygotówki i oprzyrządowania w CAD, uzupełniony o cechy
technologiczne związane z techniką i jakością wytwarzania. Działanie SE pozwala na
zdefiniowanie dodatkowych danych, dotyczących własności dynamicznych, sztywności,
traktowanych jako cechy.
Dane geometryczne, technologiczne i dodatkowe mogą być pozyskane na podstawie analizy
modelu 3D CAD części.
Projekt

zakłada

technologicznych

opracowanie
obróbki

części

procedur
na

automatycznego

potrzeby

SE

pozyskiwania

(automatyczną

danych

analizę

cech

technologicznych) – zadanie 1b. Kolejnym etapem realizacji zadania, będzie opracowanie
procedur uzupełniania danych technologicznych obróbki części na potrzeby SE – zadanie
1c. Zostanie tutaj położony nacisk na prostotę i efektywność sposobu wprowadzania danych
i łatwość obsługi formatu danych.
Ostatnie z działań to opracowanie procedur eksportu danych rozszerzonych do SE.

WP 2
2b

Opracowanie etapów projektowania procesu technologicznego

2c

Budowa formularzy wiedzy w procesach pozyskiwania wiedzy do
systemu eksperckiego

2d

Utworzenie wielowariantowej struktury procesu technologicznego
elementów lotniczych
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WP 2
2e

Opracowanie procedury formułowania
rozwiązywanego przez system ekspercki

2f

Opracowanie metody symbolicznej reprezentacji wiedzy o konstrukcji
elementów lotniczych

2g

Budowa symbolicznej reprezentacji wiedzy o strukturze procesu
technologicznego

2h

Opracowanie reguł
elementów lotniczych

2i

Budowa schematów wnioskowania w systemie eksperckim / Zapis
reguł projektowania w bazie wiedzy

projektowania

problemu

procesów

decyzyjnego

technologicznych

Realizację punktu 2 przewidziano w następujących obszarach:
•
Przeprowadzona zostanie analiza procesów przygotowania produkcji elementów lotniczych
w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji elementów lotniczych i będzie polegała na
konsultacjach ze specjalistami oraz przeglądzie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej.
•
Utworzona zostanie wieloetapowa struktura procesu technologicznego elementów
lotniczych.
W poszczególnych etapach projektowania wybrane zostaną problemy decyzyjne właściwe dla
określonego celu cząstkowego
•
W celu zorganizowania i zidentyfikowania zasobów wiedzy, sporządzone zostaną
odpowiednie formularze wiedzy, na podstawie których zostanie przeprowadzony proces pozyskiwania
wiedzy potrzebnej do rozwiązania problemów decyzyjnych. Opracowane zostaną zbiory informacji
obejmujące: konstrukcję elementów lotniczych, charakterystykę technologiczną systemu wytwarzania,
związki pomiędzy konstrukcją danego elementu i strukturą procesu technologicznego oraz możliwość
tworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów i właściwych im procesów technologicznych.
•
Proces rozwiązywania problemów decyzyjnych wymaga utworzenia dopuszczalnych
wariantów technologicznych z punktu widzenia możliwości systemu wytwarzania oraz opłacalności
produkcji. Uwzględniając stopień szczegółowości opisu struktury procesu technologicznego warianty
będą tworzone na różnych poziomach obejmujących np. materiały wejściowe do produkcji, kolejność i
rodzaje operacji technologicznych, obrabiarki i urządzenia, oprzyrządowanie itp.
•
Przewiduje się opracowanie procedury formułowania problemu decyzyjnego
rozwiązywanego przez system ekspercki, która obejmuje wybór rodzaju elementów lotniczych, określa
ich wielkość produkcji, rodzaj materiałów obrabianych, przedstawia opis konstrukcji elementów pod
względem wymiarów, dokładności, jakości powierzchni itp.
•
Opracowanie metody symbolicznej reprezentacji wiedzy o konstrukcji elementów
lotniczych pozwoli na stosowanie stałych i zmiennych cech konstrukcyjnych wybranych elementów.
Dana cecha identyfikowana jest poprzez geometryczną postać konstrukcyjną oraz stałe i zmienne
wymiary. Wymiary mają związek nie tylko z geometrią przedmiotu, ale także z dokładnością
powierzchni, zakresem tolerancji wymiarowych, odchyłkami kształtu i położenia, chropowatością
powierzchni itp. Zadanie będzie polegało w początkowej fazie na podziale konstrukcji na obiekty
elementarne, a w kolejnej - zapisie obiektów za pomocą symboli. Umożliwi to symboliczne
przetwarzanie wiedzy w systemie eksperckim.
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•
budowa symbolicznej reprezentacji wiedzy o strukturze procesu technologicznego.
Podstawę reprezentacji stanowią symbole technologiczne, które są związane z projektowaniem
procesu technologicznego danego elementu lotniczego. Informacje zawarte w symbolach oznaczają
m.in. operacje technologiczne, stanowiska na których przeprowadzana jest dana operacja, elementy
struktury operacji (zamocowania przedmiotu, zabiegi obróbkowe), przyrządy i uchwyty, narzędzia
skrawające, parametry obróbki przedmiotu
•
Opracowanie reguł projektowania procesów technologicznych elementów lotniczych,
umożliwi podstawową reprezentację wiedzy systemu eksperckiego. Zostaną opracowane na
podstawie związków zachodzących pomiędzy symbolicznymi reprezentacjami wiedzy o konstrukcji
oraz struktury procesu technologicznego. W częściach warunkowych reguł umieszczone zostaną
symbole wyróżnionych obiektów elementarnych konstrukcji, a w częściach działaniowych symbole
procesu technologicznego, zaprojektowanego według założonego poziomu szczegółowości. W ten
sposób zostaną scharakteryzowane poszczególne etapy obróbki wybranych elementów.
•
W kolejnym kroku zbudowane zostaną schematy wnioskowania w systemie eksperckim.
Schematy wnioskowania przedstawiają sposób rozwiązywania problemu decyzyjnego. W budowie
tych schematów zostaną zastosowane drzewa decyzyjne, które w sposób graficzny obrazują proces
podejmowania decyzji w projektowaniu procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych
•
Zrealizowany zostanie zapis reguł projektowania w bazie wiedzy. Struktura bazy wiedzy
wynika z wieloetapowego projektowania procesów technologicznych. Przewiduje się, że w zapisie
reguł projektowania zostanie użyty szkieletowy system ekspercki np. PC Shell, wchodzący w skład
pakietu programów sztucznej inteligencji SPHINX.
•
Dla przyjętych modułów określone zostaną cele stosowania i sposoby działania w
systemie.
W ramach tego etapu opracowane zostaną następujące moduły:
baza wiedzy - zawiera elementarną wiedzę przedstawioną w reprezentacji symbolicznej;
budowa bazy uwzględnia wiedzę heurystyczną i algorytmiczną,
moduł wnioskowania - jest elementem integrującym działanie systemu doradczego; jako
podstawę działania tego modułu zastosowane zostanie wnioskowanie progresywne,
moduł dialogu – umożliwia formułowanie problemu decyzyjnego oraz wybór wariantu w
trakcie procesu projektowania,
moduł generowania - podstawowym zadaniem tego modułu jest wyprowadzanie wyników
działania systemu w postaci opisu procesu technologicznego,
moduł objaśniania - cel stosowania tego modułu skupia się na uzasadnianiu wyboru w
przypadku gdy należy wybrać jeden wariant spośród kilku wariantów technologicznych.
•
Końcowym etapem będzie testowanie systemu eksperckiego w zakresie poprawności
zapisu elementów wiedzy oraz działania schematów wnioskowania. W zależności od uzyskanych
wyników badań przeprowadzona zostanie weryfikacja systemu na zasadzie udoskonalania bazy
wiedzy lub reformalizacji reprezentacji wiedzy.
•
W oparciu o wnioski płynące z działania modelowej wersji bazy danych opracowanej przez
badaczy, będzie opracowane środowisko SE o charakterze użytkowym. Opracowany zostanie interfejs
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użytkownika, umożliwiający wprowadzanie danych, monitorowanie zmiennych, oraz prezentację i
ocenę wyników symulacji. Zaprojektowane będą stosowne formularze oraz mechanizm wprowadzania
danych na różnych etapach pracy systemu eksperckiego. Wykonany zostanie program łączący
wszystkie elementy systemu eksperckiego, gotowy do prowadzenia analiz.
•
Przeprowadzone będzie zapisywanie w bazie danych istniejących systemów
narzędziowych czołowych producentów narzędzi (typy i rodzaje narzędzi skrawających, sposoby
mocowań, płytki skrawające, pokrycia płytek) oraz pozostałych danych wymaganych do skutecznej
pracy SE.
•
Przeprowadzone będą testy działania poszczególnych elementów systemu oraz
wprowadzone będą konieczne do pracy poprawki. Zostanie opracowana niezbędna dokumentacja.
•
Na bieżąco, w miarę realizacji poszczególnych etapów budowy SE będą przygotowywane
pakiety danych i dokumentacji do budowy użytkowej wersji SE. Będą to algorytmy, wymagania, opisy,
fragmenty kodu programu, schematy działania, przykłady testów poprawności działania wybranych
procedur, itd.
III.2.

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV – 73000000-2

III.3.

Termin realizacji usługi:
Maksymalnie 28 miesięcy od momentu podpisania umowy.
KRYTERIA OCENY:

IV.1.

Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz
w wartościach brutto. Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań, prosimy o podanie cen
dla każdego z zadań (WP 1, WP 2), bez rozbijania na poszczególne pozycje. (np. 1a, 1b,
1c itd.)

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg
następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania
ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w
walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego
kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która
uzyska największą ilość punktów
IV.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy oferentów prowadzących działalność zgodną z opisem
przedmiotu zamówienia.
V.2. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych.
V.3. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
V.4. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V.5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego
zapytania ofertowego.
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V.6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać uczelnie publiczne, państwowy instytut badawczy,
instytut PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i
upowszechniające wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez podmioty inne niż wymienione powyżej,
jednocześnie informuje, że udzielenie zamówienia takiemu podmiotowi nastąpi po uzyskaniu
pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej (NCBiR).
V.7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych
uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do
których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą
polegające 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

V.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
VI.1.

Oferty należy złożyć do dnia 27.07.2016

VI.2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

VI.3.

Oferty należy składać pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZIMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa), lub mailowo na adres
s.loboda@tizimplements.com

VI.4.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.

VI.5.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych
załączników, nie będą podlegały ocenie.

VI.6.

Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi Oferentami w celu weryfikacji
wymogów opisanych w pkt. V.2-V.4.

VI.7.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

VI.8.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail
s.loboda@tizimplements.com lub telefonicznie pod nr tel. 537 490 880 do dnia
26.07.2016r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Seweryn Łoboda.

VI.9.

Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej
złożenia).
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VI.10. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
VI.11. Do oferty należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w
punkcie nr V niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2
do niniejszego zapytania).
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym –
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI.

UWAGI:
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z poważaniem,
Zespół TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o.
…………………………………………
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia do zapytania ofertowego z dn. 20.07.2016r, potwierdzające spełnienie warunków z punktu
V ww. zapytania.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.07.2016r.

FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2016r., dotyczące przeprowadzenia
usługi badawczo-rozwojowej.
1. Dane oferenta:
Nazwa
Adres siedziby
NIP
REGON
Osoba uprawniona do
kontaktowania się ze
Zleceniodawcą

imię i nazwisko
telefon
adres e-mail

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
Przedmiot zamówienia

LP

Cena netto

Kwota VAT

Cena brutto

1

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. Oferta jest ważna … dni od dnia jej złożenia.
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków z punktu VI ww. zapytania ofertowego z dnia 20.07.2016r.
2.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.07.2016r.

OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.07.2016r.
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU V

Oświadczam, że Oferent …………………………………………………………………..…………………….
(nazwa) spełnia poniższe warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych.
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
8. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu
zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
3.
4.
5.
6.
7.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.07.2016r.

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka
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