Mikołów, dn. 26.02.2018 r.

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE
ul. Gliwicka 366
43-190 Mikołów
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Przedmiot zapytania
W związku z planowaną realizacją projektu Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka
dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366 zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych.

II.

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest wymagane):
Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane związane z wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie
przy ul. Gliwickiej 366.
Na kompletną instalację składają się wszystkie urządzenia technologiczne instalacji fotowoltaicznej
wyposażonej w panele słoneczne o łącznej mocy elektrycznej 39,6 kW wraz z robotami elektrycznymi,
ogólnobudowlanymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej na budynku.
Instalacja powinna składać się z:
- modułów fotowoltaicznych o parametrach:

Parametry modułów

Oczekiwany Parametr

Tolerancja

Liczba ogniw

60 ogniw

Równy

Typ ogniw

4 bus barowe

Nie mniej niż

Moc maksymalna Pmax (Wp)

275 Wp

Nie mniejszy niż

Współczynnik sprawności
modułu
Napięcie maksymalne Vmpp

16,60%

Nie mniejszy niż

31,9V – 32,3V

Zakres

Prąd maksymalny Impp

8,5- 9,3A

Zakres

Napięcie jałowe Vcc

38,12V – 38,7V

Zakres

Prąd zwarciowy Isc

9,05 - 9,7 A

Zakres

Współczynnik temperatury dla
Pmax
Współczynnik temperatury dla
Isc
Współczynnik temperatury dla
Voc
Maks. napięcie systemu (V)

Od 0 do -0,41 %/ oK

Zakres

Od 0 do +4,8mA/ oK

Zakres

Od 0 do -128mV/ oK

Zakres

1 000 VDC

Równy

Temperatura robocza
Maksymalne obciążenie
mechaniczne
Grubość ramy

-40

oC

do +85

oC

Nie mniejsza niż

5400 Pa

Nie mniejsze niż

38 mm

Nie mniejsza niż

Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz być zgodne z dyrektywami
2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Producent modułów powinien posiadać certyfikaty ISO14001, ISO9001
oraz BS OHSAS 18001, które to gwarantują przestrzeganie międzynarodowych standardów jakościowych
produkcji. Dostarczone moduły muszą być nowe (nieużywane) i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018

r. oraz powinny być pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw.
kategorii/typu B).
- falowników o parametrach:
Inwerter 20kWp
WARUNKI OTOCZENIA
Stopień ochrony
obudowy
Zakres temperatur
pracy
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej
Waga

min. IP66
min. -40÷
+60°C
100%
≤ 43,4kg

ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC

tak

Wbudowany rozłącznik
DC
Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych

tak

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp.
Zabudowane ograniczniki przepięć I + II

tak
ograniczeni
e mocy
wyjściowej
tak

WARTOŚCI WEJŚCIOWE
Maksymalny prąd wejściowy
Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC)
Maksymalne napięcie wejściowe
Minimalne napięcie wejściowe
Liczba przyłączy prądu stałego
Liczba MPPT

≤ 33A
≥ 40,5 A
1000V
≤ 200V
3+3
2

Pobór energii w nocy

< 1W

Klasa ochrony

1

WARTOŚCI WYJŚCIOWE
Współczynnik mocy cos ϕ
Ilość faz

0-1 ind./poj
3

Napięcie wyjściowe

400 V

Częstotliwość

50Hz

Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej

≤ 2%

SPRAWNOŚĆ
Maksymalna sprawność

98,00%

Europejski współczynnik sprawności

97,40%

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE
Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii

tak

Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter)

tak

Możliwość ograniczenia mocy wyjściowej falownika (ripple control)

tak

Modbus RTU over
RS485
Wbudowany WLAN

tak
IEEE 802.11

tak

Wbudowany
Ethernet
Wbudowany serwer WWW

tak

Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji

tak

Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika

tak

Wyświetlacz

tak

- konstrukcja mocująca.

tak

Wykonawca do oferty musi załączyć karty katalogowe oraz certyfikaty na moduły fotowoltaiczne oraz
falowniki w języku polskim.

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem
aparatury elektrycznej)
31712331-9 - Fotoogniwa
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający
dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie
funkcjonalności, jakości oraz parametrów.

Termin realizacji umowy: do 30.04.2018 r.

III.

Warunki udziału w postępowaniu:
Składający ofertę musi spełniać poniższe warunki oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą ich
spełnianie na dzień złożenia oferty, tj. przedłożyć:
1. Referencje w realizacji prac w ramach podobnych inwestycji tzn. Wykonawca w przeciągu
ostatnich 3 lat wykonał min 5 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 39,6 kWp, przy czym
wartość przynajmniej trzech wynosiła 200.000 zł. brutto - wraz z ofertą proszę przedłożyć
referencje potwierdzające spełnienie tego warunku wystawione przez inwestora. Wraz z ofertą
proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.
2. Przedłożenie oferty na zakres zgodny z wskazanym w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.
Składający ofertę jest związany swą ofertą przez 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wadium
Ustala się wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego:
Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”
ING BS Oddział Mikołów Nr 41 1050 1399 1000 0023 6769 6693
Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium - Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie”.
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
Nie dopuszcza się wpłaty wadium gotówką w kasie Zamawiającego.
Wadium wnoszone przelewem winno wpłynąć na konto Zamawiającego w terminie na jeden dzień przed
dniem ostatecznym do składania ofert. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu, oryginały dokumentów (poręczenia,
gwarancje) powinny być załączone do oferty i powinny uwzględniać termin związania ofertą.
Brak złożenia wadium w określonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Wadium wniesione na rachunek bankowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, na jego
wniosek zaliczone zastanie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy
c) Zamawiający unieważnił postępowanie.
Zamawiający zwróci wadium w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny oferowanej (brutt) wykonania zamówienia
Formy wniesienia zabezpieczenia:
a) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING BS Oddział Mikołów Nr 41 1050 1399 1000 0023 6769 6693
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych.
Nie dopuszcza się wpłaty wadium gotówką w kasie Zamawiającego.
Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w terminie 5 dni po podpisaniu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie zgodnego z umową
wykonania robót.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty ostatecznego, bezusterkowego
odbioru końcowego.
Zabezpieczenie złożone w innej formie niż w pieniądzu musi
gwarantować Zamawiającemu prawo uzyskania na jego podstawie
pokrycia roszczeń do zaspokojenia.

Złożona oferta powinna ponadto zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent
przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po
średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia
opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty,
4. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został
udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1,
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
6. Kopia opłaconej polisy o sumie ubezpieczenia min. 1 milion złotych, a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Pozostałe informacje, które umożliwią ocenę zgodnie z niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert,
w szczególności:
- Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) – podany w % (minimalny wymagany to
76,6 %, maksymalny oczekiwany to wartość powyżej 80%),
- Moc paneli wykorzystanych w instalacji – podana w Wp (minimalna wymagana to 275
Wp, maksymalna oczekiwana to 300),
- Ilość lat gwarancji producenta na wady fabryczne (minimalna wymagana to 10,
maksymalna oczekiwana to 15 lat).
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:
OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE
ul. Gliwicka 366
43-190 Mikołów
Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej
napisem:
Oferta na:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366”.

Zaznacza się, że oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować
całość przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas
wyboru dokonywanego przez Zamawiającego.
Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według
własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do
unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie
postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest
zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
Damian Stefański, tel. 32 238 60 21, 238 60 22
IV.

Termin składania ofert upływa w dn. 12.03.2018 r.
Ostateczny termin zadawania pytań odnośnie przedmiotowej realizacji upływa w dniu 06.03.2018 r.
Zapytania można kierować na adres korespondencyjny
OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE
ul. Gliwicka 366
43-190 Mikołów
lub na adres e-mail:
osrodek@borowa-wies.pl

V.

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
-

Cena – maksymalna ilość punktów: 40 pkt
Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) – maksymalna ilość punktów: 20 pkt
Moc paneli wykorzystanych w instalacji – maksymalna ilość punktów: 20 pkt
Ilość lat gwarancji producenta na wady fabryczne – maksymalna ilość punktów: 20 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu
o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 40 = ilość punktów
b) w kryterium ,,Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor)’’ punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 20
punktów wg następujących zasad:
od 76,6 % do 78,4% - 5 pkt
78,5% - 79,9% - 10 pkt
powyżej 80% - 20 pkt

c) w kryterium ,,Moc paneli wykorzystanych w instalacji’’ punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 20
punktów wg następujących zasad:
od 275 Wp do 280Wp - 5 pkt
od 285 Wp do 295Wp - 10 pkt
od 300 Wp - 20 pkt
d) w kryterium ,,Ilość lat gwarancji producenta na wady fabryczne’’ punkty zostaną przyznane w skali
od 0 do 20 punktów wg następujących zasad:
do 12 lat - 5 pkt
do 13 lat - 10 pkt
do 15 lat - 20 pkt
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną
danej ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów
VI.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest
zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub
kapitałowych, o którym mowa w ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu
uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego
czynności związane z 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.

VII.

Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

VIII.

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy/dostawcy, w szczególności w następującym
zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień
umowy o dofinansowanie, w tym, jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem
po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu
realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub
Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają
przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
- Zmiany sposobu realizacji dostawy, w tym terminu dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy,
w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego
następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in.
katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia,

ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja,
atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub
wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub
przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań
wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach
i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to
zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.
Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody, jaką jest w tym
przypadku siła wyższa. Zmiana sposobu wykonania pozostałych obowiązków umownych np. miejsce i
odbiór przedmiotu zamówienia, może nastąpić tylko wówczas, jeżeli okaże się, że na skutek działania siły
wyższej ich wykonanie w pierwotny sposób nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione. Nowy sposób
wykonania obowiązków powinien być możliwie jak najbardziej zbliżony do pierwotnego;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron
umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z
postanowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dąbrowa Górnicza, 27.02.2018 r.
Miejscowość, data

Nazwa Firmy składającej ofertę

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów
Ja niżej podpisany(-a) SYLWIA KIEŁTYKA
reprezentujący(-a) firmę (nazwa firmy, adres) ECOGROUP S.C., 42-520 Dąbrowa Górnicza,
ul. Makowa 5
oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma i/lub osoby uprawnione do jej
reprezentowania:

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego
czynności związane z 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.
Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach
stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie.

………………………………………
Podpis

