Warszawa, 14.01.2020 r.
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych
netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.2019, poz.2019 ze zm.)
na zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia
modułu publikacji danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego
słownika Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku – numer sprawy:
AG.26.27.2020
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytut Badań Literackich PAN ul.
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa, mazowieckie
Dane kontaktowe: tel.: 22-826-99-45; e-mail: sekretariat@ibl.waw.pl; WWW:
www.ibl.waw.pl
Zamówienie jest finansowane z funduszy Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie modułu publikacji
danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika Polscy pisarze i
badacze literatury XX i XXI wieku. Słownik zawiera kumulację haseł ze słowników wcześniej
wydanych w formie papierowej i internetowej oraz hasła nowe. Słownik posiada funkcje
tworzenia i edycji danych biobibliograficznych oraz stanowi środowisko pracy dla zespołu
autorów słownika. Użytkownicy systemu podzieleni są na kategorie różniące się
udostępnianymi im funkcjonalnościami.
Moduł publikacji zrealizowany będzie w postaci dostępnego w sieci Internet portalu
informacyjnego, oferującego możliwości:
• stworzenie projektu graficznego.
• przeglądania listy haseł słownika i załączonych dokumentów
wyświetlania
pojedynczego hasła;
• wyszukiwania w następujących modelach:
◦ wyszukiwanie proste – wyszukiwanie na podstawie nazwy hasła.
◦ wyszukiwanie zaawansowane – wyszukiwanie według zestawienia tagów
• wykonanie zadania w sposób umożliwiający późniejsze rozszerzenie go o zakładanie
konta użytkownika portalu, logowanie, zrzut bazy do formatu tei.
Podmiot realizujący zamówienie podejmie się zapewnienia asysty technicznej od chwili
odbioru projektu przez okres 3 lat.

Wymagania techniczne
Oferowane
rozwiązanie
musi
być
zgodne
i
zintegrowane
z
platformą
deweloperskowdrożeniową typu low-code development platform InstaDB lub równoważną, na
której uruchomiony jest słownik.
Wymagania pozatechniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje i nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt. 1 ppkt 2 lit. c (w celu zapewnienia realizacji zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości), jeżeli Wykonawca wykaże że:
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
co najmniej jedną usługę w projektowaniu i realizacji webowych systemów
biobibliograficznych oraz co najmniej jedną usługę w integracji z systemami opartymi
o platformę InstaDB lub w tworzeniu systemów bazodanowych na platformie InstaDB
lub w zakresie równoważności w integracji lub tworzeniu systemów opartych na
platformie dewelopersko-wdrożeniowej typu low-code development platform,
działającej na relacyjnej bazie danych
◦ umożliwiającej osadzanie wtyczek modyfikujących standardowe funkcjonalności ◦
zapewniającej możliwość definiowania zestawów uprawnień do widoków, tabel i
kolumn
◦ działającej natywnie na otwartym systemie operacyjnym z rodziny Unix/Linux
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednej usługi na rzecz jednego
podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu (umowy, zlecenia)
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu wykonanych usług
oraz dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz braku
podstaw do wykluczenia załączy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia – w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
2) wykaz zrealizowanych bądź realizowanych usług potwierdzający doświadczenie – wraz z
załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 w
celu potwierdzenia spełniania warunku udziału.
Oferty niespełniające wymagań technicznych będą podlegały odrzuceniu zaś nie spełnienie
warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania.
Wykonawca jest zobowiązany przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych
zagwarantować ich zabezpieczenie poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających adekwatny poziom bezpieczeństwa w stosunku do rodzaju
przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 32 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.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa (C) - waga kryterium 60%
2) Doświadczenie kadry w realizacji podobnych zamówień (D) – waga kryterium 30%
3) Termin realizacji usługi (S) – waga kryterium 10%
Ocena ofert będzie dokonywana w zakresie każdego kryterium w następujący sposób: 1)
Cena ofertowa (C) – waga 60%
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez
Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w
Ogłoszeniu. Zamawiający będzie porównywał cenę brutto wskazaną w formularzu ofertowym.
Punkty w przedmiotowym kryterium obliczone zostaną na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa cena ofertowa brutto
C = ---------------------------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej brutto
Maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wg. ww. kryterium
wynosi 60 pkt.
Doświadczenie kadry w realizacji podobnych zamówień (D) – waga kryterium 30%
Sposób oceny doświadczenia kadry:
Za wykazanie, że wykonawca, dysponuje co najmniej

- jednym specjalistą posiadającym doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu systemów
biobibliograficznych o zastosowaniu naukowym – Zamawiający przyzna 15 pkt.
- jednym specjalistą z doświadczeniem w projekcie naukowym dotyczącym stworzenia bazy
danych – Zamawiający przyzna 15 pkt.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie tego kryterium punkty obliczone będą na podstawie
złożonego przez wykonawcę wykazu osób.
Wykonawca, który nie złoży wykazu otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Maksymalna liczna punktów możliwa do uzyskania w niniejszym pod kryterium wynosi 30 pkt.
3) Termin realizacji usługi (S) – waga kryterium 10%
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie tego kryterium punkty obliczone będą na podstawie
złożonego przez wykonawcę oświadczenia w formularzu oferty.

Termin realizacji usługi

Liczba punktów

8 miesięcy

10 pkt

9 miesięcy
10 miesięcy

5 pkt
0 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów –
„P”, gdzie „P” oznacza sumę punktów we wszystkich wskazanych powyżej kryteriach:
P=C+D+S
Maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wg. ww. kryteriów
wynosi 100 pkt.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej 9 miesięcy,
zgodnie z oświadczeniem wykonawcy w formularzu oferty.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Na ofertę składa się:
a. formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową (kwotami netto i brutto), który
stanowi załącznik nr 1 do zapytania;
b. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2;
c. dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie sformułowanym w
wymaganiach pozatechnicznych
d. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (nie
starszy niż 3 miesiące) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i
nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim
b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy, nie dopuszcza się stosowania korektora
5. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym
podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.
SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:
Marlena Sęczek, tel.: 605319730, e-mail: marlena.seczek@ibl.waw.pl Bartosz
Snopkiewicz e-mail: bartosz.snopkiewicz@ibl.waw.pl
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca przesłał ofertę w formacie PDF na adres e-mail:
alicja.szalagan@ibl.waw.pl lub bartosz.snopkiewicz@ibl.waw.pl do dnia 22 stycznia 2020 r.
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI
REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W ramach postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Wykonawca dołącza do oferty odpowiednie oświadczenie o braku ww. powiązań
– Załącznik nr 2.
Oferty złożone bez wymaganego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
UWAGI KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe
i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk, Adres: 00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, telefon: 22 826-99-45, fax.: 22
657-28-95, e-mail: sekretariat@ibl.waw.pl ;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk
Archiwum
Państwowym
jest
Małgorzata
Lisowska,
adres
e-mail:
malgorzata.lisowska@ibl.waw.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt.: zakup usługi
zaprojektowania,
wykonania
i
wdrożenia
modułu
publikacji
danych
biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika Polscy pisarze i
badacze literatury XX i XXI wieku
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;


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



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu oraz braku powiązania
kapitałowego.
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 1
Wykonawca:
………………………………………..
………………………………………..
(nazwa, adres, NIP) reprezentowany
przez:
……………………………………….
……………………………………….
(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Formularz ofertowy
Pełna nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:....................................................................................................................
...................................................................................................................................................

NIP: ……………………….*
PESEL………………….*
Miejsce zamieszkania…………………………….*
Kontakt:
Adres do korespondencji:..........................................................................................................
...................................................................................................................................................
tel.:
……….…………………..…
………........................

e-mail:

………………..……………

fax.:

Składam ofertę w zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia modułu
publikacji danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika
Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku pn.: AG.26.27.2020
Część I przedmiotu zamówienia
Oferuję wykonanie części I przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie całkowite w
wysokości netto: ……………. zł (słownie: ……………………………….. 00/100),
powiększone o należyty podatek VAT w stawce ………%, co daje wartość brutto
………………….. zł (słownie: ………………………………… 00/100).
Oświadczam, że wykonam przedmiotu zamówienia w terminie ......... dni od dnia złożenia
zamówienia.
1.

Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

2.

Oświadczam, że zapoznałem się ze zapytaniem i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. Tym
samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w zapytaniu.

3.

Oświadczam, że przedmiot umowy wykonam bez udziału Podwykonawców / przy udziale
Podwykonawców1.

4.

Jeśli przedmiot zamówienia będzie realizowany przy udziale Podwykonawców poniżej wskazuję
części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcom i podaję nazwy
firm
Podwykonawców: ……………………………………………………………. .

5.

Oświadczam, że oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za
wyjątkiem informacji zawartych na str. ……..
(jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

6.

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

7.

Oświadczam, że
jestem /
nie
jestem*
mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem/2.

8.

Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na …………. kolejno ponumerowanych
stronach.

9.

Do niniejszej oferty załączam:

1) ..............................................................
2) ..............................................................
………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

** 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)

Niewłaściwe skreślić
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
*) niepotrzebne skreślić
1
2

Załącznik nr 2

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:
…………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi
zaprojektowania, wykonania i wdrożenia modułu publikacji danych biobibliograficznych,
stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI
wieku pn.: AG.27.26.2020
oświadczam, co następuje:
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Ogłoszeniu,
3. przynależę / nie przynależę1 do grupy kapitałowej

W sytuacji, gdy Wykonawca w pkt. 3 zaznaczył, że przynależy do grupy kapitałowej poniżej
wskazuję członków przedmiotowej grupy:
1) ………………………..
2) ……………………….
3) ……………………….
4) (…)
.................................................
(miejscowość, data)

................................................
(podpis uprawnionych przedstawicieli
Wykonawcy)

Załącznik nr 3

…………………., dnia ……………
……………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
1

Niepotrzebne skreślić

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - dotyczących kompleksowego
świadczenia usług prawniczych. Wykonawca załączy dowody, że usługi zostały wykonane
należycie.

LP.

Podmiot, na rzecz
którego usługa
została wykonana
(nazwa i adres)

Przedmiot usługi

Data wykonania usługi,
(dzień/miesiąc/rok)
– od … do…

Wartość brutto
usługi

1.
2.
Do wykazu należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

...................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

Załącznik nr 4
WYKAZ OSÓB – DO KRYTERIUM
Skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonanych przez nie czynności oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Imię i
nazwisko
Lp.

Czy spełnia
kryterium
doświadczenie
kadry
– wpisać TAK
lub NIE

Podać
Podać
doświadczenie
doświadczenie
specjalisty w
specjalisty w
projekcie
Informacja o
projektowaniu i
naukowym
podstawie do
tworzeniu systemów
dotyczącym
dysponowania
biobibliograficznych
stworzenia
Osobami2
o zastosowaniu
bazy danych
naukowym
(kryterium oceny
(kryterium
ofert)
oceny ofert)

1.
2.

Oświadczamy, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany osób wymienionych w wykazie,
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia okoliczności, przekaże
Zamawiającemu aktualny wykaz osób wg. wzoru stanowiącego niniejszy załącznik.

....................., dn. ……......................
....................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

2

Należy wpisać np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.

