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ZAMAWIAJ,{CY:
wojew6dzki Inspektorat ochrony Roslin i Nasiennictwa vr poznaniu
60-1 66 P oznah,

ul. Grunwaldzka250 B

Tel. (6 1 ) 8605 900; fax. (6 1 )

86858

84, e-mail : wi-poznan@piorin. gov.pl

NrP 779-21-72-446

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUN

T6W

zAMOWTENtA (StWZ:)

Dotyczy : postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego ,, Na dostawg czterech samochod6w osobowych
dla Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu".

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzone w trybie przetarglnieograniczonego
o warto6ci nieprzehaczaj1cej wyrahonej w zlotych r6wnowartoSci kwoty okreSlonej w art.
z dnia29 stycznia2004 r.

-

Prawo zamowiet'r publicznych (tekst

jednolity:Dz.tJ 22019 poz.

1

I

ust.

8 ustawy

1843 ze zmianami),

zwana dalet ustawa.

wsp6lny slownik zam6wieri (cPV):

cpv -

34110000-l- samochody osobowe

TOR
A

Poznai, dnia 17.09. 2020 r.

SPIS TRESCI
Rozdzial I
Zamawiajqcy.
Rozdzial II
Opis przedmiotu zam6wienia.
Rozdziut

III

Wymagany termin r ealizacji zamowrenra.
Rozdziul IV
Opis warunk6w udzialu w postgpowanru oraz opis sposobu dokonywania oceny, spelniania
warunk6w wymaganych od Wykonawc6w.

Rozdzial V
Informacja o oSwiadczeniach i dokumentach jakie maj4 dostarczyi Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia wymaganych warunk6w.
Rozdzial VI
Opis sposobu porozumiewania sig Zamawiaj4cego z Wykonawcami orazprzekazama
oSwiadczeri, dokument6w i wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sig
z Wykonawcami,
Rozdzial
Wadium.

WI

Rozdziul VIII
Termin zwiqzany z ofert1.
Rozdzial IX
Opis sposobu przygotowania oferty.
Rozdzial X
Zmiana, wycofanie i zwrol oferty.
Rozdziat XI
OkreSlenia miejsca i terminu skladania ofert,
Rozdzial XII
Miejsca i termin otwarcia ofert.
Rozdziat XIII
Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Rozdzial

XIV

Opis wszelkich kryteri6w kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie kierowal sig przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenla tych kry'teri6w.
Rozdzial

XV

Spos6b zawarciaumowy.

Rozdzial

XVI

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Rozdziul XVII
Istotne dlaZamawiaj4cego postanowienia, kt6re zosLan1wprowadzone do tresci zawieranej
umowy, oraz wysokoS6 kar umownych ztyttiluniewykonania lub nienaleLytego wykonania
umowy.
Rozdzial XWII
Pouczenie o Srodkach odwolawczych przystruguj4cyoh Wykonawcy w toku postgpowania
o udzieleni e zamowrenia publicznego,
Rozdzial XIX
zal4czniki do

S

pe

cyfi kacj

i I stotnych warunkow zamowieni

a Publiczne go.

Rozdziall
ZAMAWIAJ,{CY:
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i I'Jasiennictwa w Poznaniu
ul. Grunwaldzl<a2s] B, 60-166 Poznah
NIP 779 -2r-72- 446
REGON 634298402
e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl
Telefon: 61 8605911
Fax: 6f8685884

RozdzialII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zam6wienia jest zakup czterech fabryczme nowych samochod6w
osobowych typu wraz z wyposaheniem, wyprodukowanych w 2019 lub 2020 r,
podzielonym na dwa zadania:
a. Zadame Nr 1 - jeden samoch6d osobowy typu Kombivan,
b. Zadante Nr 2 - trzy sarLochody osobowe typu I{atchback lub r6wnowa2ny
2. Zakupione samochody musz4 tryi nowe, bezwypadkowe, kompletne i wolne
od wad konstrukcyjnych, materialowych i wykorrawczych oraz prawnych.
3. Szczeg6lowy opis przedmiotu zani6wienia stano wi zal4cznik numer 1 do SIWZ
4. Oferowane samochody musz4 spelniai v,ryrnagania techniczne okreslone
w obowi4zuj4cych przepiszLch dotycz4cych poja:zd6w poruszaj4cych siE po drogach
publicznych, w tym wynikaj4ce z ustawy z:. dnta 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z20I7r. poz. l'28, zpoLmejszymi zmianamr) orazrozporzEdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunk6w technicznych
pojazd6w oraz zakresu ich niezbgdnego w:/posazlenia, jak r6wnie2 wymogi EURO 6
w zakresie emisji spalin.
5. Odbi6r samochod6w zostanie potwierdzony protrrkolem odbioru.
6, Zamawtajqcy dokona odbioru samochod6w w salonie Wykonawcy na terenie
woj ew6dztwa wielkopolskiego.
L O terminie odbioru samochod6w Wykonawca powiadomr ZamawiajEcego listownie,
faxem lub drog4 elektronicznq z:, trzy dniowyrn wyprzedzeniem przed terminem
planowanego odbioru,

Rozdzial III
Wymagany termin realizacji zam6wienia.
I . Termin wykonania zam6wieni a do 23 pafldziernil<a 2020 r.
2. Wskazany przez Wykonawcg wczesniejszy terrntn rcaltzacji zam6wienia bgdzie
dodatkowo punktowany.

Rozdzial IV
Opis warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokon;.wania
oceny spelniania warunk6w wymaganych od Wykonav,'c6w.
Wykonawca musi spelniai ponrhsze wymagania:
r. zlozyc, w terminie okreslonym w niniejszej specyfikacji, wypelniony i podpisany
przez osobg (osoby) upowaZnion4 (upowazrrione) do sklaclania oSwiadczeri woli
w imieniu oferenta formularz ofertowy zgodny ze wzorem zaLEczonym
do specyfikacji - zal4czniknr 2, do SIWZ,
Zamawiai4cy dopuszcza skladanie ofert na oba z;adania albo tylko na zadanie Nrl , albo
tylko zadanie Nr 2
2. Oferent przedstawia formularz ofertowy .wraz z zaLqcznikami:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego albo alktualne zaSwiadczenia
o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jei:eli odrgbne przepisy wymagaj4
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.
b) Dokumentu (koncesji) okreslaj4cego wymagane prawem uprawnienia
do prowadzenta dzialalnoSci obejmuj4c4 deLahczn4 sprzeda? samochod6w osobowych.
c) oswiadc zenia o nie podleganiu wyklucz eniu z postEpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zal4cznik nr 4 do SIWZ
d) Jezeli podpisy na ofercie nie wynikaj4 m.in. z odpisu lub wyci4gu z wlasciwego
rejestru lub ewidencji, wymagane jest zatqczenie dokumerLtu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w irnieniu wykonawcy.
e) W przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada ofertg wsp6lnie (np. konsorcjum lub grupy
kapitalowej) do oferty nalezy zalyczyc dokuLmenty v,ymieriione w pkt. 7,2 i3 odpowiednie
dla kaZdego podmiotu oraz stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania podmiot6w
w postgpowaniu .
f) Pelnomocnictwo mo2ebyc przedlozone w formie orygirralu lub kserokopii,
poSwiadczonej za zgodnoSi z orygin:alemprzez osotrg upowaZnion4
do reprezentowania Wykonawcy.
g) Jezeli skladane dokumenty sporzEdzone:;4w jgzyku inrrym niz jgzykpolski, nale1y
zloZyc je wraz z ich tlumaczemami sporz}dzonymi tr>rzez tlumaczaprzysiEglego.
h) Dokumenty skladane s4 w oryginale lub kserokopii poS,wiad czonej za zgodno1c
oryginalem przez osobE / osoby podpisuj4c4 / podpisuj4ce ofer1g.
i) wszystkie dokumenty powinny byi aktualne, czylelne i podpisane przez
uprawnione do reprezentowania osoby,
3. Posiadai niezbgdn4 wiedzg i doswiadczenie orazrlysponowai potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazamowrcnia
4. Znajdowai sig w sy'tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie
zam6wienia,
5' Nie podlegai wykluczeniu z postgpowania o udziale zarn6wienia publicznego,
na podstawie art. 24 ustary.
Zamawiaiqcy nie wyraza zgody na zlecenie choiby <:zEfcr zam6wienia osobom trzecim.

Niespelnienie kt6regokolwiek zwymagan skutkowai bgdzrie wykluczeniem Wykonawcy
z postgpowania.
Rozdzial V

Informacja o o5wiadczeniach i dokumentach jakie maj4 dostarczy(.
Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia wyrnaganych warunk6w.
W celu potwierdzenia spelnienraptzez Wykonawc6w rvarunk6w, o kt6rych mowa
w afi .22 ustawy, Zamawiaj qcy 24da do starczen ia wr az z o fert4:
a) Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego altro aktualnego zaSwtadczema
o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, jei:eh odrgbne przepisy wymagaj4
wpisu do rejestru rub zgloszenia do ewidencji dziala.lnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej ni2 6 miesigcy przed uplywern terminu skladania ofert,
stanowi4cy zal. m 1 do formularza oferlowego,
b) Dokumentu (koncesji) okreSlaj4cego wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia
dzialalnoSci obejmuj4cej detalicznqsprzeda? samochodow, stanowi?cego zalqczniknr2
do formularza ofertowego.
c) OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgprcwanru. Zal4cznik nr 3 do SIWZ
d) OSwiadczenia o nie zalegantu z opLacamem podatk.6w i oplat lokalnych, skladek na
ubezpreczenia spoleczne i zdrowotne ZUS lub KRUS oraz o nie podleganiu wykluczeniu z
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, o tresci
zgodnej z zawartqwe wzorze oferty stanowi4cym- :zalqcznik nr 6 do niniejszej specyhkacji.
2, Jezeli podpisy na ofercie nie wynikaj4 m.in. z odpisu lulb wyci4gu z wlaSciwego
rejestru lub ewidencji, wymagane jest zal}czenie dokumerLtu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w irnieniu Wykonawoy.
3' W przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada oferlg w'sp6lnie (np. konsorcjum lub grupa
kapitalowa) do oferty nale?y zalqczy(, dokumenty wymienione w pkt, 1) litery a) c)
dla kazdego podmiotu oraz stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania podmiotow
w postgpowaniu - zal4cznik nr 5 do SIWZ
4. Pelnomocnictwo mo2e byc przedlozone w formie oryginalu lub kserokopii,
poSwiadczonej za zgodnoSi z orygrnaleffr przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania
Wykonawcy.
5. JeZeli skladane dokumenty sporz1dzone sa,w jgzyku irrn.ym niz jgzykpolski, nale|y
zlozyc je wraz z ichtlumaczeniami sporz}dzonymr przez tlumaczaprzysigglego.
6. Dokumenty skladane sq w oryginale lub kserokopii poSrviadczonej zazgodno1c
z oryginalem przez osobg / osoby podpisuj4c4 / podpisuj4oe ofertg.
7. Wszystkie dokumenty powinny byi aktualne, czylehrc: i podpisane przezuprawnione
do reprezentowania osoby. Zal1cznik nr 3 do SIWZ
1,

Rozdzial VI

opis sposobu porozumienia

sig Zamawiaj4cego z wykonawcami oraz
przekazania oswiadczeri, dokument6w i wskazanle os6b uprawnionych
do porozumiewania sig z Wykonawcami.

Kahdy Wykonawca ma prawo zwr6cic sig do Zanawiajqcego o wyjaSnienie tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w termini,e nie p62mejszym niz 6 dni przed
uplywem terminu skladania ofer1.
P1'tania Wykonawc6w musz4 byi sformulowane na piSmie.
ZamawiajEcy przeSle treS6 wyjaSnienia jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, kt6rym
dorEczono specyfikacjE istotnych warunk6w zam6wienia,bezujawnienia lrodlazapl|iania
i umieSci wyjaSnieniatakhe na stronie internetowej na kt6rej umieszczona jest specyfikacja.
Zamawiajqcy oraz Wykonawcy mog? przekazywai sobie oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za porirednictwem platforrny zakupowej ,,Przetargowa p1."
Zamaw iaj4cy nie p rzew iduj e zwolania Wykonaw c6w,
Uprawnionymi do kontakt6w z oferentami jest:
Pani Anna Czaja,
Pani Agnieszka Jaskulska
tel. fax.61 8605928;
e-mail : wi-poznan@piorin. gov.pl, da-po znan@piori n. gov, pl
nr pokoju - I34, godziny pracy - pon-pt godz. 7 : 00 do I 5 :00
Rozdzial

VII

Wadium.
Zamawiaj1cy nie przewiduje obowi4zku wniesienia wadium.
Rozdziatr

VIII

Termin zwi4zany z ofert4.
Wykonawcabgdzie zwi4zany zloAon4 oferl4 przez okres 30 dn|licz1c od uplywu terminu
skladnia ofert.
Rozdziai IX
Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawcy zobowtqzani s4 zapoznat sig dokladnie z informacjami zawartymi w
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniaiprzygotow;li ofertg zgodnie zv,rymaganiamt
okreSlonymi w tym dokumencie.

Oferta powinna

byi

sporuqdzona na wzorze formularza, stanowi4cym zal1cznik
do niniejszej specyfikacji albo wedlug niego.
Oferla musi byd sporz4dzona w jgzyku polskim,

m

2

Oferta (kazdazapisana strona oferty) oraz wszystkie wymagane zalqczniki wymagaj4
podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta, :zgodnie z wymaganiami

ustawowymi.
Ewentualne poprawki w ofercie musz4 byi naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby lub os6b podpisuj4cych ofertg.
Wszystkie karlki oferty oryginalne.j powinny byi trwale pol4czone, wszystkie zapisane
strony oferty powinny by ponumerowane kolejnymi numerami, a we wskazanym we wzorze
formularza oferty miejscu naleLy podai l4cz:.n4hczbq stron calej (wraz z zalEcznrkami) oferty.
KaLdy wykonawcamo2e zloLyc w niniejszym postgpowaniu tylko jedn4 ofertg.
Niedopusz czalne j est skladanie ofert wariantowych.

Skan oferty wraz ze wszystkimi z'alqcznikami

w folmie

spakowanego pliku opatrzonego

nazwq:

,,Przetarg WDA.272.1,2020 na dostawg czterech samochod6w osobowych nie otwierad
przed dniem 25.09.2020r. do godziny 12:00" powinien. zostat zlolony za poSrednictwem
platformy zakupowej,,Przetar gowa pl."

Wykonawca wybrany

w tym postgpowaniu musi z:alyczyc do dokumentacji

przed

podpisaniem umowy pisemn4 (oryginaln4) wersjg of.er1y wraz z zalqcznrkami.

Rozdzial X
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.
1. Wykonawca moze wprowadzil zmiany orazrycofac zlo\onqprzez siebie ofertE przed
terminem skladania oferl:
- w przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne oSwiadczenie,2e oferlg
sw4 wycofuje, za poSrednictwem Platformy zakupowej ,,F'rzetargowa pl."
jak w Rozdziale IX z dopiskiem,,wycofanie",
- w przypadku zmiany oferly, Wykonawca sklada pisemrre oSwiadczenie, iz ofertg sw4
zmienra, okreSlaj4c zakres i rodzaj tych zmran, a jeSli o6wiadczenie o zmianie pociqga
za sobq koniecznoSi wymiany czy teL przedLolenia nowych dokument6w Wykonawca
winien dokumenty te zlo2y6. Powyzsze oSwiadczenie i ew,ontualne dokum enty nale|y
zamieScii w formie pliku za poSrednicl.wem Platformy zakupowej ,,Przetargowd
oznaczonych jak w Rozdziale IX , przy czym plik powinien miei dopis ek ,,zmiany"
2. Wykonawca nie mohe wprowadzac zmian do oferty ora:l wycofa6 jej po uplywie
terminu skladania ofer1.

Rozdzial

p1,",

Xl

OkreSlenie miejsca i terminu skladania ofert.
Oferty nalezy sklada6 za poSrednictwem platformy z;akupowej ,,przetatgowa pl"
Rozdzial

XII

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nast4pi 25.09.20t10 r. o godz.l2:05
za po Sredni ctwem powyZszej platformy zakupowej
Po otwarciu ofert Zamawiajqcy oceni waLnolc ofert pod wzglgdem formalnym oraz
przyjgtych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia ofert na posiedzeniu niejawnym,
Zgodnie z art. 92 ustawy.
Zamawtaj4cy poinformuje niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawc6w,
ktorzy zlo2yli oferty, o wynikach postEpowania.
.

Rozdzial

XIII

Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Cena oferly za wykonanie calo6ci zam6wienia musi

byi

podana liczbowo

i slownie,

VAT. Cena musi byi podana w zlotych polskich.
Zamawiajqcy poprawi oczywiste omylki rachunkowe w otrliczaniu ceny zgodnie z zasadamt
okreSlonymi w art. 87 ustawy r zwroci sig o akceptacjg poprawionej ceny do Wykonawcy.
Zamawtaj4cy odrzuci ofertg zawierajqc4 ornylki rachunko',r,ze w obliczaniu ceny, kt6rych nie
moZna poprawii na podstawie art.87 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Rozdzial XIV
Opis wszelkich kryterid,w kt6rymiZamawiaj4cy hgdzie, kierowal sig przy
wyborze oferty, wrazz podaniem znaczenia tych kryteri6w.
z wyodrQbnieniem podatku

Przy ocenie ofertzamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:
1) Cena (AW) - 70'h - 70 pkt
Formula oceny:
A min - cena w ofercie badanej
A ob - najni2sza cena w badanych w ofertach (A)
AW: (A min / A ob ) x 100%

2)N'4czna gwarancja udzielona na zakupione sarnochody (BW)
- silnik i podzespoly 5 % - 5 pkt
- perforacja element6w nadwozia 5o/o -5 pkt
- powloki lakiernicze 5 Yo - 5 pkt

- max

15%

-

15 pkt

Oceng punktow4 przyznaje sig Wykonawcy, kt6ry udz:ieli dodatkowej, na okres min 12

miesigcy gwarancji ponad gwarancjg wymagan4 przez Zamawiaj4cego
ofertowym - zal4cznik nr 2
3.) Bezpieczefstwo (BW)

-

w formularzu

- max l0% -10 pkt

zaoferowanie samochodow posiadaj4cych czujnik.i prarkowania tyl - 5Yo - 5 pkt
zaoferowanie samochod6w wyposaZonych w z:estawy gloSnom6wi4ce Bluetooth

-5%-5pkt
Oceng punktow4 przyznaje sig Wykonawcy za zaroferowane dodatkowo czynniki
wptywaj4ce na bezpieczefstwo korzystaj4cych z samochodriw.
4) Termin realizacji zam6wienia (CW) Formula oceny:

5o/o

- 5 pkt

D min - najkrotszy termin reahzacji zam6wienia z q,szystk.ich waznych ofert
D ob - termin rcalizacjt zam6wienia w badanej ofercie (D)

DW:(Dmin/Dob)x100%

Za naikorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, ktrira uzyska najwigksz4 liczbg punkt6w
(AW + BW + CW+ DW).
Rozdzial XV
Spos6b zawarcia umowy.
7 . Zamawrajqcy zawrze umowg z wybranyrn Wykonawc4 \ru terminie po
7 dniach od
ogloszenia wynik6w postgpowania, jednak nie p6zniej niz ptzed. uplywem terminu

zwi1zanra ofert4. O terminie

i miejscu podpisania umo\4y Wykonawcazostanie

powiadomiony.
2.Wzor umowy stanowi zalqczniknr 7 do niniejszej specyfikacji.

Rozdzial XVI

Istotne dla Zamawiaj4cego postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci
zawieranej umowy, oyaz wysoko5d kar umownych z tytulu niewykonania lub
nienaleZytego wykonania umowy.
1, Zawarcie umowy nast4pi w oparciu o wz6r umowy, stanowi4cy zalqczniknr 7 do SIWZ,
2, Postanowientazawarte w umowie nie podlegaj 4zmiarue.
Rozdzial

XVII

Zabezpieczenie nale2ytego wykonania urnowy
Zamawtaj4cy nie wymaga od Wykonawcy wniesieniazabe:zpieczenianale?yiego wykonania
umowy (art., I47 Ustawy Prawo zamowienpublicznych)
Rozdzial

XVIII

Pouczenie o srodkach odwolawczych przysluguj4cych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zam6wienia,

Wykonawcom przysluguj4 Srodki ochrony prawnej ytrzewidziane w Dziale VI ustawy pzp.
Rozdzial XIX

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnre z art. 13 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwtetnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyczrnych w zwt4zku z przetwarzaniem
danych osobowych

i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(og6lne rozporuEdzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy:
l.Administratorem Danych Osobowych zbteranych

i

przetwarzanych w ramach wykonywania

zadah publicznych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznari) jest Wielkopolski
wojew6dzki Inspektor ochrony Roslin i Nasiennictwa Adam Blochowiak
Inspektorem danych osobowych w Wojew6dzkinr Inspektoracie Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Poznaniu jest Marta Krajewska.
2'W celu uzyskania informacji przetwarzanych prze:z WIORiN danych osobowych moze sig
Pani/Pan skontaktowac z naszym Administratorem Danych Osobowych za poSrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na a<lres: wi-poznan@piorin.gov.pl. Zbterane dane
osobowe s4 przetwatzane w celu reahzacji zadan publir:znych wynikaj4cych z przepisow
prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbgdne do prawidlowego i sprawnego przebiegu
zadah publicznych realizowanych ptzez WIORIN.

L0

Rozdzial XX

zal}czniki do S p ecyfikacj i Istotnych

Wa

runk6w zam6w ienia

p ub

liczn e go.

Zal1czniknr 7 Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia
ZaLqczniknr 2 Formularz ofertowy
ZaLTczniknr 3 Wz6r oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu,
zal}cznrknr 4 wz6r oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
zalqcznrk nr 5 Informacja dot. przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej
Zalqczniknr 6 Wz6r umowy

1.1.

