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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) 

 

Znak postępowania:   PCPR.261.3.1.2020  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na dostawę sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym przez Powiat Braniewski. 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

Braniewo,  lipiec 2020 r.  



 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

Adres: Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo  

Telefon:  55 644-29-55 

e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl 

NIP: 5821608053  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej w dalszej 

części PZP lub ustawą.  

3. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z 

art.24aa PZP (tzw. procedura odwrócona). W pierwszej kolejności dokonana zostanie 

ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz 

kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do 

Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie 

zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.  

4. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych 

produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu 

parametrów zamawianych dostaw lub usług albo produktów lub wyrób, 

standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu 

opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego 

produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o 

takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i 

jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez 

Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą 

nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

 

Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego zastosowania w opisie 

przedmiotu zamówienia znaku towarowego, za ofertę równoważną uznaje się 

ofertę spełniającą indywidualnie parametry wskazanego produktu lub wyrobu 
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określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że 

oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć 

odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i 

jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany 

przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie 

stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 

III. Informacje ogólne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, zwane w 

dalszej części Zamawiającym zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla 

projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-

19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat 

Braniewski 

 
1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1145) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3. Komplet materiałów przetargowych (SIWZ wraz z załącznikami) zostanie 

udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http//bip.powiat-

braniewo.pl  

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:  

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

10. Wykonawca wskaże w treści oferty część zamówienia, którą zamierzy powierzyć 

Podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

14. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy PZP oraz 

Kodeksu Cywilnego.  



 

 

IV. Przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji 
zadania pn  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 
 

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (data produkcji – rok 2020), nie używany, nie 
naprawiany. 
Musi być przeznaczony na rynek polski i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego 
producenta. 

 
1. Kod CPV: 

 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

 30213100-6 - Komputery przenośne  

 30232110-8 -  Drukarki laserowe 

 32342100-3 - Słuchawki 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia - OPZ (Załącznik nr 1) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8). 

V. Termin wykonania zamówienia  

Zamawiający ustala ostateczny termin zakończenia i odbioru końcowego przedmiotu umowy 

najpóźniej do 24.08.2020r. 

Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust 5 

pkt 1, ustawy PZP. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca 

oświadczy, że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie 

wynikał z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy PZP, dotyczą:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/komputery-przenosne-1964
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6. W przypadku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie 

oświadczenie - załącznik nr 5. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie co 

najmniej jedno zamówienie obejmujące dostarczenie sprzętu komputerowego na kwotę 

co najmniej 150 000 zł brutto.  

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając  
w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w podpunkcie 8, może przyjąć formę 

dowolnego dokumentu lub dokumentów. Zobowiązanie powinno być skonkretyzowane, 

jednoznaczne oraz wskazywać na fakt rzeczywistego dysponowania przez Wykonawcę 

udostępnionymi przez podmiot trzeci zasobami. 

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. 

11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1, ustawy. 

12. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. Podmioty te będą więc faktycznymi podwykonawcami. 

13. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8 wyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w pkt 7.1. 



 

 

14. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy Wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 4 ppkt 3 , w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.  

16. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w zakresie udostępnienia zasobów (załącznik nr 7) 

należy dołączyć do oferty, zaś przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów, z 

których wynikają informacje określone w pkt 15 oraz Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

złożenia dokumentów, z których wynikają informacje określone w pkt 14 niniejszego 

rozdziału. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. „procedury odwróconej”, o 

której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. Oświadczenia składane wraz z formularzem ofertowym obejmują:  

1) Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
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jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu wg wzoru na załączniku nr 4 do SWIZ.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia- załącznik nr 4 i załącznik nr 5. 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 w przypadku korzystania z zasobów osób trzecich. 

6) Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty – w przypadku, gdy oferta 

zostanie podpisana przez inną osobę lub osoby niż wynikające z dokumentów 

rejestrowych. 

3. Oświadczenia składane po otwarciu ofert: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy PZP przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia 

najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie 

Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale. 

4. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

1) Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 



 

 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert– Załącznik nr 3. 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI 

pkt 4 ppkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) niniejszego 

rozdziału SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
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uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

10. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

11. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 1243 ze zm.).  

VII. Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 

– Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z  

2017r., poz. 1219 ze zm.). 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 ustawy PZP) dla których wymagane jest zachowanie formy pisemnej. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę:  



 

 

1) pisemnie winny być składane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Plac 

Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.   

2) drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl 

lub faksem na  55 644-29-55 

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania 

Wykonawców powinny być przesyłane na adres Zamawiającego. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (lecz 

bez ujawnienia źródła zapytania) Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, 

którzy otrzymali SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której jest 

udostępniona SIWZ. 

5) W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o 

tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie 

internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.  

6) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wszystkimi Wykonawcami w celu 

wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ. 

7) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:   

a. Mirosław Wolak , tel.644 0252 , e-mail: informatyk@powiat-braniewo.pl 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą.  

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 

ust. 6 ustawy PZP). 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

powoduje, że oferty zostaną odrzucone. 

2. Na ofertę składają się:  

1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 4 i 5 do 

niniejszego SIWZ, 

3) Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty – w przypadku, gdy oferta 

zostanie podpisana przez inną osobę lub osoby niż wynikające z dokumentów 

rejestrowych, 

4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonywania zamówienia – załącznik nr 7. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy dołączyć 

tłumaczenie w języku polskim. 

5. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, 

informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ. 

6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej. 

7. Jeżeli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre 

informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy PZP, 

zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach 

składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać poprzez 

pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni 

ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do 

uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w zawiązku z 

tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”. 

Zaleca się, aby zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 

trwale, oddzielnie spięte i dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. 

8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile 

nie wynika ono z dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 



 

 

9. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą (podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). 

11. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te 

osoby. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopie jakiegoś 

dokumentu, kopia winna być czytelna, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13. Oferta powinna być złożona w następujący sposób: 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej w taki 

sposób, aby nie budziła wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub 

ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tzn.: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo  

Oferta na: dostawę sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

nie otwierać przed 30 lipca  2020r. godz.: 09:30 

 

3) Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

14. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe 

otwarcie oferty. 

15. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

16. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty: 

1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić 

zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 

oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 

składania ofert  

2) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą 

być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 

każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. 

3) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie 

przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie w całości 

przedmiotu zamówienia publicznego lub odpowiednio danej części zamówienia.  

3. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ za 

całość zamówienia lub odpowiednio danej części zamówienia, w wartości brutto, 

liczbowo i słownie i kwoty podatku VAT liczbowo i słownie. 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę zamówienia.  

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca składając ofertę, informuje Zmawiającego czy wybór oferty prowadzić 

będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

8. Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 

30% od wartości Zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 



 

 

ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty, przygotowane w sposób określony w rozdziale X, należy: 

1) Złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , pok. 104, parter, Plac Józefa 

Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo nie później niż do dnia 30.07.2020 r. godz.: 09.15. 

2) W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 

kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 

przez Zamawiającego w miejscu wskazanym w pkt 1.1  

3) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane. 

4) Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2020r. godz.: 

09:30 w sali 217, I piętro , Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. 

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 

poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i 

innych kryteriów oceny ofert zgodnie z treścią art. 86 ustawy Pzp. 

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych   w ofertach. 

XIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria 

przypisując im odpowiednio wagi procentowe:  

 

a. Cena (C) - 60% (60 pkt) 

b. Termin realizacji zamówienia (T) – 20% (20 pkt)  

c. Gwarancja na dostarczony sprzęt (G)- 20% (20 pkt) 

 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla danej części, która uzyska najwyższą 
liczb punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach o 
których mowa w ust.1 

3. W kryterium „Cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę 
punktów w następujący sposób:  



15 

 

 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast 
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:  
 
C = (Cmin / Cx) x 60  
gdzie:  
C = liczba punktów za kryterium „Cena”,  
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,  
Cx = cena oferty badanej  

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie, które będzie polegało na:  

1) odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej 

drugiego miejsca po przecinku,  

2) zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku 

liczby pierwotnej była większa lub równa 5.  

 
4. W kryterium „Termin realizacji zamówienia”, Zamawiający przydzieli każdej badanej 

ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób: 
1) 0 pkt – 10 dni i więcej od dnia podpisania umowy 

2) 20 pkt - mniej niż 10 dni od dnia podpisania umowy 

 

5. W kryterium „Gwarancja na dostarczony sprzęt” Zamawiający przydzieli każdej 
badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób: 
1) 0 pkt- gwarancja na sprzęt 24 miesiące (gwarancja minimalna w tym zamówieniu) 
2) 20 pkt- gwarancja na sprzęt 36 miesięcy  

 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów 

przyznanych w oparciu o wskazane kryteria. Maksymalna łączna liczba punktów jaką 
może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.  
 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 



 

 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla 

których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt. 1) i 4) na stronie 

internetowej. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, który powierza 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom obowiązany jest podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli 

prawnych zaangażowanych w zamówienie.  

4. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia będą 

oni zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umów na 

wykonanie zadania w terminie wyznaczonym, po dniu przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zastała uznana za najkorzystniejszą w niniejszym 

postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz 

wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

XVI. Dodatkowe informacje 

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XVII. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty.  

Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze 

umowy (załącznik nr 8). 
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XVIII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołani, terminy na wniesienie 

odwołania zostały opisane w dziale VI ustawy PZP. 

7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018  poz. 

1986 ze zm.). 



 

 

XX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: 
RODO) informujemy, że: 
I. Wskazanie administratora - Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. Można się z nim 

skontaktować listownie lub środkami komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki 

podawczej lub adres poczty elektronicznej pcpr@pcprbraniewo.pl. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych -  dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych.  

III. Obowiązek podania danych osobowych - Obowiązek podania przez Wykonawcę danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych –  Dane osobowe mogą być udostępnione osobom 

lub podmiotom na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  Dane 

oferentów (nazwa i adres) zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas 

określony z art. 97 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych lub okres do wygaśnięcia roszczeń 

związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Podane dane osobowe nie będą 

profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych 

– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych - Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane 

podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym. 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także 
przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, adres e-
mail: iod@pcprbraniewo.pl 
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2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

PZP. 

XXI. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w 

odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w 

odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6. Załącznik nr 6 – Informacja o przynależności / braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty 

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

  



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
znak: PCPR.261.3.1.2020 

......................................, ................. 
miejscowość   data 

 
...................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa Wykonawcy : ......................................................................................................................... 

Forma prowadzonej działalności : …................................................................................................ 

Adres : …............................................................................................................................................ 

Tel/Fax/e-mail : ….............................................................................................................................. 

NIP : …............................................................REGON :.................................................................... 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla projektu 
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski 
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz BIP-e i tablicy ogłoszeń Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie  oferujemy wykonanie dostawy, będącej przedmiotem zamówienia 
za cenę:  
 
………….,….. zł  brutto  
(słownie złotych: ………………………………………………………………….……. i …./100), 
w tym ………..,…. zł podatku VAT (słownie złotych: 
……………………………………………………. i …./100) 
 
 
Termin realizacji zamówienia:  

1) 0 pkt – 10 dni i więcej od dnia podpisania umowy 

2) 20 pkt - mniej niż 10 dni od dnia podpisania umowy 

 (odpowiednie zakreślić) 

Gwarancja na dostarczony sprzęt  
 

1) 0 pkt - gwarancja na sprzęt 24 miesiące (gwarancja minimalna w tym zamówieniu) 
2) 20 pkt- gwarancja na sprzęt 36 miesięcy  

 
(odpowiednie zakreślić) 
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1. Podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): 
Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału/z udziałem* podwykonawców.  

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam 

powierzyć podwykonawcy/om obejmuje: 

Nazwa i adres podwykonawcy 

 

……………………………………….. 

 

…………………………….. 

 

2. Oświadczenia: 
Oświadczamy, że: 

a. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zapisami, 

b. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert, 

c. zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i nie 
wnosimy zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej 
podpisania na zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego, 

d. podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu 
należytego wykonania zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 

e. akceptujemy warunki płatności zawarte w § 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), 
f. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 

niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego 
należytego zrealizowania. 

g. jestem/śmy małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą/ dużym przedsiębiorcą*. 
* niepotrzebne skreślić 

 
3. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… stronach.  
4. Informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr … do nr … stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty 
zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne (W przypadku utajnienia oferty 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o 
których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, 
jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 

5. Oświadczamy, że wybór naszej oferty: 



 

 

 nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług* 

 będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 
ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku 
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:* 

 

--------------------------------                                                         ---------------------------------- 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                Wartość 

 

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 

VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
 mechanizmu odwróconego obciążenia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt.7 ustawy o 

podatku od towarów i usług, 
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 
* niepotrzebne skreślić 

6. Do oferty załączam:  
a. ........................ 
b. ........................ 
c. ........................ 

 
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym  

 
Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………………….. 
e-mail:…………………………………………….……tel.……………………………… 

 

W przypadku dokonania zastrzeżenia w pkt 4 powyżej, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach 

informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą oraz 

wskazać, jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do 

wiadomości publicznej. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 
8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  
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RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem i przekazałam Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
 

 
 
 
................................ 
(miejscowość, data) 
 
 

...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 

1 rozporządzenie 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).  
 
* W 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). 

 
 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
znak: PCPR.261.3.1.2020 

......................................, ................. 
miejscowość   data 

 
...................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 
Wykaz dostaw 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub 

zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (art. 22 ust.1b pkt 3 

PZP)* 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 
dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19””w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 
2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat 
Braniewski , przedstawiamy wykaz dostaw: 

 

L.p 

Przedmiot zamówienia 

(wskazujący na rodzaj i 

zakres zrealizowanego 

zamówienia) 

Wartość 

zamówienia 

(zł brutto) 

Okres 

realizacji   

Podmiot, na którego rzecz 

wykonane zostało 

zamówienie 

1. 

 

 
   

2. 

 

 
   

 
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie dostawy, instalacji i wdrożenia 

(referencje, bądź inne dokumenty określone w § 2 ust.4 pkt 2Rozp.MR w sprawie rodzajów 

dokumentów (…) – Dz.U. z 2016r, poz.1126 ze zm.) 

 
................................ 
(miejscowość, data) 

...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
znak: PCPR.261.3.1.2020 

......................................, ................. 
miejscowość   data 

 
...................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 
reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

okresie epidemii COVID-19””w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

przez Powiat, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 oraz na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………

……... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
       ………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………………………… 
 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

znak: PCPR.261.3.1.2020 
......................................, …............... 

miejscowość   data 
 
...................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 
reprezentowany przez: 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

okresie epidemii COVID-19””w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

przez Powiat Braniewski, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w rozdziale VI SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” - w zakresie art. 22ust.1b (w 

szczególności w zakresie zdolności zawodowej). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w rozdziale VI SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu”, 
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polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………..………………………...….., w następującym 

zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 

dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

 



 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

znak: PCPR.261.3.1.2020  
......................................, ................. 

miejscowość   data 
...................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 
dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19””w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 
2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat 
Braniewski, oświadczam/y/, że podmiot, który reprezentuję: 
 

……………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy) 

 
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579 z późn. 
zm.)* 

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579 z późn. 
zm.), w skład której wchodzą poniższe podmioty: * 
 

Lp Nazwa podmiotu Adres podmiotu należącego do tej 

samej grupy kapitałowej 

1   

2   

Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 229) - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę 

................................ 
(miejscowość, data) 

........................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                                    

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
znak: PCPR.261.3.1.2020 

......................................, ................. 

     miejscowość      data 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia 

W imieniu:……………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

 
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 
………………………………………………………………………………………………….. 

(określenie zasobu – w zakresie  zdolności zawodowej lub technicznej) 

do dyspozycji Wykonawcy:…………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla projektu pn. 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat 
Braniewski 

Równocześnie oświadczam: 

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

4) będę realizował usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału, na których polega Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………………… 

 
................................ 
(miejscowość, data) 

............................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu,  

na zasobach którego polega Wykonawca /Wykonawcy) 
 


