Ostrowiec Św., dnia 20.04.2016r.
ROZEZNANIE RYNKU NR 01/04/2016/MZ
DLA ZMÓWIEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 PLN NETTO
Z DNIA 20.04.2016r.
dotyczące wykonania usługi w postaci: przeprowadzenie doradztwa zawodowego (w tym stworzenie 60 IPD)
i pośrednictwa pracy w formie indywidualnych potkań z 60 Uczestnikami Projektu, w projekcie pn. „Mapa
zawodowa - wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Numer i nazwa Działania: RPSW.10.02.00
Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Numer i nazwa Poddziałania:
RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
(projekty konkursowe), współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami dla
zamówień przekraczających wyrażoną w złotych wartość 20 tysięcy złotych netto.
I.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiającym jest licencjonowana Agencja Pracy i Doradztwa Zawodowego, wpisana do Krajowego Rejestru
Agencji Zatrudnienia pod nr 6414, działająca pod nazwą: Tomasz Mazur „Serwis Kadr”, pod adresem ul. Iłżecka 20,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
II.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, celem realizacji zasady efektywnego zarządzania
finansami, określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, i tym
samym zamówienie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
III.
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
1. Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności na polu zawodowym, a co za tym idzie zwiększenie możliwości
zatrudnienia u 60 osób (31K/29M) bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, mających miejsce
zamieszkania na terenie powiatu ostrowieckiego, poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej obejmujący
IPD, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i staże oraz zatrudnienie wspomagane dla osób
z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2017r.
2. Cele szczegółowe Projektu to:
1) Wzrost liczby osób pracujących, w tym prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, wśród
Uczestników Projektu, w wyniku realizacji Projektu, w tym:
a) wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród Uczestników Projektu będących osobami niepełnosprawnymi,
b) wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród Uczestników Projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi,
c) wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród Uczestników Projektu będących osobami o niskich kwalifikacjach.
2) Nabycie przez Uczestników Projektu kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w formach wsparcia
takich jak:
a) kursy zawodowe,
b) staże,
c) doradztwo zawodowe,
d) pośrednictwo pracy.
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IV.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonania usługi w postaci przeprowadzenie doradztwa zawodowego (w tym
stworzenie 60 IPD) w okresie: marzec 2016r. - czerwiec 2017r. i pośrednictwa pracy w okresie: sierpień 2016 r. – maj
2017r., w formie indywidualnych spotkań z 60 Uczestnikami Projektu „Mapa zawodowa - wsparcie aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”.
KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:
Kod CPV 85312320-8 - usługi doradztwa;
Kod CPV 80570000-0 - usługi szkoleniowe w ramach rozwoju osobistego;
Kod CPV 79611000-0 -usługi poszukiwania pracy pośrednictwa pracy
V.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (w tym stworzenie 60 IPD) w formie indywidualnych spotkań z 60
Uczestnikami Projektu.
Okres realizacji doradztwa zawodowego : marzec 2016r. - czerwiec 2017r.
Obowiązki doradcy zawodowego:
• Doradca zawodowy przeprowadzi indywidualne spotkania rekrutacyjne z grupą 100 osób, które uzyskają najwyższą
liczbę punktów po ocenie formalnej kandydatury, na etapie rekrutacji do udziału w Projekcie – 1 godzina doradztwa
/na 1 kandydata.
• W ramach doradztwa zawodowego wypracowane zostanie 60 Indywidualnych Planów Działania ( IPD) – 2 godziny
doradztwa / 1 Uczestnika /- czkę Projektu .
• Doradca zawodowy będzie dostępny dla Uczestników Projektu w trakcie odbywania staży w celu rozwiązywania
bieżących problemów- 3 godz. na każdego Uczestnika/-czkę.
• W ramach doradztwa realizowane będzie zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami, z racji
udziału 8 osób z niepełnosprawnościami w projekcie – 10 godzin wsparcia / 1 Uczestnika/- czkę Projektu
z niepełnosprawnościami (8 osób). Zatrudnienie wspomagane będzie polegało na sprawowaniu opieki nad
Uczestnikami/-czkami przez asystenta zawodowego - Trenera Pracy, którego zadaniem będzie pomoc i wspieranie
pracownika niepełnosprawnego w adaptacji zawodowej oraz doradzanie pracodawcy w zakresie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
• Doradca zawodowy jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji wskazanej przez realizatora projektu
w zakresie realizowanej usługi (harmonogram spotkań, karta czasu pracy, ewidencja godzin pracy).
2. Przeprowadzenie pośrednictwa pracy w formie indywidualnych spotkań z 60 Uczestnikami Projektu
Okres realizacji pośrednictwa pracy: sierpień 2016 r. – maj 2017r
Pośrednictwo prowadzone będzie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez
wyszukiwanie ofert pracy w zakładach pracy chronionej, w miejscach zapewniających swobodny dostęp dla osób
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami) by zapewnić realizację zasady równości szans i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
Pośrednictwo pracy obejmuje:
• Pozyskanie i przedstawienie każdemu Uczestnikowi Projektu 30 ofert pracy .
• Pozyskanie i przedstawienie każdemu Uczestnikowi Projektu 10 propozycji rozmów kwalifikacyjnych.
• Nawiązywanie współpracy z pracodawcami w sprawie zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych,
• Dobór kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieranie informacji o lokalnym rynku pracy.
• Prowadzenie dokumentacji wskazanej przez koordynatora projektu w zakresie realizowanej usługi (harmonogram
spotkań, karta czasu pracy, ewidencja godzin pracy).
• Podejmowanie odpowiednich działań i odpowiedzialność w ramach pośrednictwa pracy za realizację wskaźnika
efektywności zatrudnienia wśród 60 Uczestników Projektu, to jest :
a) wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród Uczestników Projektu będących osobami niepełnosprawnymi – o co
najmniej 25%,
Serwis Kadr
Ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Św.
Tel: 0-41 389-49-00
www.serwiskadr.pl
Projekt „Mapa zawodowa – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”
realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

b) wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród Uczestników Projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi o co najmniej 35%,
c) wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród Uczestników Projektu będących osobami o niskich kwalifikacjach – co
najmniej 36%.
Uwaga!!! Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłonienia dwóch Wykonawców, którzy zaoferowali kolejno
najniższe ceny za realizację przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawców pracą
przy realizacji przedmiotu zamówienia po równo, ustalając należne Wykonawcy wynagrodzenie jako iloczyn
zaoferowanych przez niego stawek jednostkowych i liczby zrealizowanych godzin.
VI.
CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Miejsce realizacji - powiat ostrowiecki , miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
Spotkania z uczestnikami projektu będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Iłżecka 20, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski.
Okres realizacji doradztwa zawodowego: marzec 2016r. - czerwiec 2017r.
Okres realizacji pośrednictwa pracy: sierpień 2016 r. – maj 2017r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
2)
Łączne zaangażowanie Wykonawcy w pracę nie przekroczy limitu 276 godzin pracy w miesiącu. Dotyczy to
zaangażowania również w jednym projekcie oraz wszystkich zadań wykonywanych przez daną osobę, w tym
finansowanych ze środków strukturalnych i środków własnych Beneficjenta.
3)
W stosunku do wszystkich osób realizujących zlecenie wymagane jest:
- wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowe lub inne plus ukończone studia podyplomowe w zakresie
doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe magisterskie plus licencja zawodowa doradcy zawodowego/
pośrednika pracy lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz
- doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe
w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.
VIII. WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
1)
W celu spełnienia wymogów zasady efektywnego zarządzania finansami, mając na uwadze zapewnienie
zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców z możliwości realizacji zamówienia wyłączone
są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2)
Wyłączeni z udziału w postępowaniu są Wykonawcy wobec, których otwarto likwidację lub ogłoszono
upadłość.
3)
Wyłączeni z udziału w postępowaniu są wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych
w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (pkt. VIII).
IX.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3)
Oferta i załączniki powinny spełniać wymagania określone w niniejszy rozeznaniu rynku .
4)
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania
rynku.
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5)
Oprócz Formularza ofertowego Oferent składa następujące dokumenty:
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania rynku.
• Dyplomy / świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wykonawcy.
6)
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7)
Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej.
X.
KRYTERIA OCENY OFERT :
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów i znaczeń:
1/ Cena- 100%.
Sposób oceny:
1)
punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny szkolenia zamieszczone w złożonych ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena najniższa oferowana brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 100%x 100
Cena badanej oferty brutto
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
XI.
TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :
1)
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres Tomasz.mazur@serwiskadr.pl, faksem, złożyć osobiście lub
przesłać w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta dot . przeprowadzenia
doradztwa zawodowego (w tym stworzenie 60 IPD) i pośrednictwa pracy”.
Termin składania ofert: do 27.04.2016r.
2)
Miejsce składania ofert: Biuro Projektu- siedziba Zamawiającego - Tomasz Mazur „Serwis Kadr”, ul. Iłżecka
20, 27-400 Ostrowiec Św.
3)
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.
XII. OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW W SPRAWIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Tomasz Mazur, numer telefonu 41 389 49 00
XIV. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:
Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, która uzyskała najwięcej
punktów zgodnie z kryteriami oceny. Zamawiający poinformuje wykonawców o wynikach postępowania poprzez
swoją stronę internetową www.serwiskadr.pl
XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
Załączniki:
1.
Formularz oferty - załącznik nr 1 do rozeznania rynku,
2.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do rozeznania rynku.
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku Nr 01/04/2016/MZ
……………………………………………….
( miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY Nr 01/04/2016/MZ
dotyczący przeprowadzenia doradztwa zawodowego (w tym stworzenie 60 IPD) i pośrednictwa pracy w formie
indywidualnych potkań z 60 Uczestnikami Projektu pn. „Mapa zawodowa - wsparcie aktywności zawodowej osób
powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dane oferenta:
Nazwa: ……………………………………………….………………………..……………………………………..……
Adres siedziby: ………………………………….………………………………………………………………………
Telefon / fax: ………………………………………………………….………………………………………….……
Adres e-mail: ………………………………………………..…….…………………………………………….………
NIP: …………………………………………………………………….……………………………………….………
REGON: ……………………………………………………………….………………………………….……………
Odpowiadając na Rozeznanie Rynku, dotyczące wykonania usługi w postaci przeprowadzenie doradztwa
zawodowego (w tym stworzenie 60 IPD) i pośrednictwa pracy w formie indywidualnych spotkań z 60 Uczestnikami
Projektu pn. „Mapa zawodowa - wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z wymogami określającymi w Rozeznaniu Rynku, oświadczamy, iż oferujemy realizację zamówienia
w zakresie:
1.
Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (w tym stworzenie 60 IPD) w formie indywidualnych spotkań
z 60 Uczestnikami Projektu:

Lp.

1.

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja 100 kandydatów na
Uczestników Projektu przez
doradcę zawodowego – 1 godz.
doradztwa na każdego ze 100
Kandydatów.
Wypracowanie 60 Indywidualnych
Planów Działania – 2 godziny
doradztwa na każdego z 60
Uczestników Projektu

Cena
jednostkowa
brutto
za 1 h doradztwa

Cena
brutto
za całe zadanie

za 100 h doradztwa

za 120 h doradztwa
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3.

4.

Wsparcie dla osób odbywających
staże - 3 godz. doradztwa na
za 180 h doradztwa
każdego z 60 Uczestników
Projektu
Zatrudnienie wspomagane dla osób
z niepełnosprawnościami - 10
za 80 h doradztwa
godz. wsparcia na każdą osobę z 8
osób z niepełnosprawnością.
Łącznie za doradztwo zawodowe oferuję kwotę w wysokości brutto:
…………………………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………zł brutto,
przy czym jest mi wiadome, że Zamawiający zastrzegł sobie możliwość wyłonienia dwóch
Wykonawców, którzy zaoferowali kolejno najniższe ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawców pracą przy realizacji przedmiotu
zamówienia po równo, ustalając należne Wykonawcy wynagrodzenie jako iloczyn
zaoferowanych przez niego stawek jednostkowych i liczby zrealizowanych godzin.
Oświadczam, że podane wyżej ceny zawierają wszystkie koszty Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z opisem zamówienia w rozeznaniu cenowym.
2.

Przeprowadzenie pośrednictwa pracy w formie indywidualnych spotkań z 60 Uczestnikami Projektu

Lp.

1.

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Cena
jednostkowa
brutto
za 1 osoboofertę

Cena
brutto za 30x 60 =
1800 osoboofert

Pozyskanie i przedstawienie
każdemu z 60 Uczestników
Projektu 30 ofert pracy.

Opis przedmiotu zamówienia

Cena
jednostkowa brutto
za 1osoboorozmowę

Cena
brutto za 10x 60= 600
osoborozmów

Pozyskanie i przedstawienie każdemu
Uczestnikowi Projektu 10 propozycji
1.
rozmów kwalifikacyjnych.
Łącznie za pośrednictwo pracy oferuję kwotę w wysokości brutto (suma kwot z obu tabel w
pkt. 2 oferty – dot. pośrednictwa pracy):
…………………………………………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………zł brutto,
przy czym jest mi wiadome, że Zamawiający zastrzegł sobie możliwość wyłonienia dwóch
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Wykonawców, którzy zaoferowali kolejno najniższe ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawców pracą przy realizacji przedmiotu
zamówienia po równo, ustalając należne Wykonawcy wynagrodzenie jako iloczyn
zaoferowanych przez niego stawek jednostkowych i liczby zrealizowanych godzin.
Oświadczam, że podane wyżej ceny zawierają wszystkie koszty Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z opisem zamówienia w rozeznaniu cenowym.
Załączniki:
1.

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – podpisany

załącznik nr 2 do Rozeznania rynku,
2.

Dyplomy / świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wykonawcy.

………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

………………………………..
podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku Nr 01/04/2016/MZ
…………………………………………
(miejscowość, data)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
DANE WYKONAWCY :
Nazwa: ……………………………………………….………………………..………………………………….……
Adres siedziby: ………………………………….………………………………………………………………………
Telefon / fax: ………………………………………………………….…………………………………….…………
Adres e-mail: ………………………………………………..…….……………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………….………………………………………….……
REGON: ……………………………………………………………….…………………………………….…………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w postaci przeprowadzenia doradztwa
zawodowego (w tym stworzenia 60 IPD) i pośrednictwa pracy w formie indywidualnych potkań z 60 Uczestnikami
Projektu pn. „Mapa zawodowa - wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2.
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

………………………………..
podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej
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