Projekt nr: WND-RPWP.01.04.01-30-0120/15 pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food
Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim
i brytyjskim”.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 z dnia 27.04.2016
na świadczenie usługi doradztwa w zakresie wizerunku przedsiębiorcy
na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim
INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Termin składania ofert:
do dnia 05.05.2016 do godziny 23.59.59
Nazwa Zamawiającego:
Planet Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres:
Aleja Wojska Polskiego 2C
62-800 Kalisz
Numer telefonu:
+48 62 753 5803
E-mail:
info@planetfood.pl
NIP:
618-213-73-27
Tytuł projektu:
„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu
Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim i brytyjskim”
Numer projektu:
RPWP.01.04.01-30-0120/15
Numer ogłoszenia:
8/2016
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferta może być złożona:
⦁ elektronicznie na adres e-mail: info@planetfood.pl
⦁ osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby firmy: Planet Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane, podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę oraz połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie (np. zszycie, zbindowanie). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
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Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie
z postanowieniami umowy spółki.
W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z
oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem).
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie
oryginału.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty składane drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) winny posiadać tytuł wiadomości: „Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 – OFERTA; odczytać dnia 06.05.2016 r. o
godz. 10.00.”.
Oferty składane osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: Planet Food sp.
z o. o. sp. k., Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz, winny być złożone w zaklejonej kopercie.
Koperta winna posiadać oznaczenie: „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 –
OFERTA; otworzyć dnia 06.05.2016 r. o godz. 10.00”.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty
do Zamawiającego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego w
Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
Data i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.05.2016 r. o godz. 10.00.
Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.planetfood.pl zakładka Dotacje: http://www.planetfood.pl/dotacje,
oraz zostanie przesłana drogą elektroniczną oraz listownie Oferentom, którzy złożyli oferty.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
info@planetfood.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Sylvia Wawrzyniak, +48 (62) 760 07 43, e-mail: sylvia.wawrzyniak@planetfood.pl
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na
rynku niemieckim i na rynku brytyjskim.
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Kategoria ogłoszenia:
Usługa
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie, Powiat: Kalisz, Miejscowość: Kalisz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia
Zamówienie planowane jest w ramach Projektu pn.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food
Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim i brytyjskim”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na
rynku niemieckim i na rynku brytyjskim.
Opracowanie koncepcji wizerunku Przedsiębiorstwa na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim polegać
będzie na zakupie usługi doradczej w zakresie dostosowania identyfikacji wizualnej Przedsiębiorstwa
oraz wzornictwa opakowań produktów Przedsiębiorstwa do specyfiki rynków docelowych
– niemieckiego i brytyjskiego.
Realizacja działania pozwoli Firmie na skuteczną rywalizację z podmiotami konkurencyjnymi.
W obecnych czasach oprócz dobrze przeprowadzonej kampanii promocyjnej, bardzo istotny jest wizerunek Przedsiębiorcy na rynku. W tym celu identyfikacja wizualna produktów jest kluczowym elementem, gdyż duża uwaga potencjalnych odbiorców produktów jest kierowana właśnie na wyglądzie opakowań. Odpowiednia forma graficzna oraz prawidłowo sformułowany i przedstawiony przekaz kierowany do odbiorców produktów jest pierwszym elementem wpływającym na podejmowaną przez konsumentów decyzję zakupu produktu. Zwrócenie uwagi odbiorców ciekawym wzornictwem jest zatem bardzo istotnym elementem internacjonalizacji produktów Przedsiębiorstwa i może mieć ogromny, pozytywny wpływ na jego powodzenie.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące czynności:
a) opracowania strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe (wyróżnianie oferty i
sylwetki firmy),
b) analiza cyklu życia produktu na wskazanych rynkach,
c) definiowanie potrzeb odbiorców,
d) analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
e) analiza wyglądu produktu pod kątem grupy wiekowej odbiorców (przeprowadzonej analizy preferencji odbiorców), badanie makrootoczenia i potencjalnych odbiorców,
f) analiza wyglądu i bezpieczeństwa produktu,
g) analiza wyglądu i bezpieczeństwa opakowania,
h) dostosowanie (stworzenie) wzornictwa w zakresie produktu,
i) dostosowanie opakowania i znaku firmowego do nowych rynków,
j) analiza wskazanych rynków (aspekty kulturowe),
k) analiza konkurencji.
Kod CPV i nazwa:
79342000-3 – Usługi marketingowe
Harmonogram realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy pomiędzy Stronami w sprawie przedmiotowego zamówienia.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
5. Wykaz wykonanych prac
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym adekwatne PKD w dokumencie rejestrowym. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada
wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza
oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowe warunki:
1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Okres ważności oferty powinien wynosić minimum 60 dni. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, przyjmuje się że jest ona ważna do odwołania. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest
związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę
z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego
oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania
dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy:
Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr
2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
4. Wypełnione Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
5. Wypełniony Wykaz wykonanych prac, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego z załącznika.

4

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Kary:
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami umowy oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.
OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 Cena netto:
0 – 80 pkt
Sposób przyznania punktacji: stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, pomnożony
przez 80
 Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w formie referencji:
- trzech referencji i więcej – 10 pkt
- poniżej trzech referencji – 0 pkt
 Wykaz wykonanych prac
Wykonawca musi spełniać warunek wykonania w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech
prac, których przedmiotem było świadczenie usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, o wartości lub równowartości netto każdej z prac równej co najmniej 15.000,00 (piętnaście tysięcy) PLN.
- wykonanie trzech prac lub więcej – 10 pkt
- wykonanie poniżej trzech prac – 0 pkt
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów lub więcej, o miejscu i liście
rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej
na liście).
Wykluczenia:
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 na świadczenie usługi doradztwa
w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim, będących przedmiotem niniejszego zamówienia składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
Nr KRS / EDG
[Do Formularza oferty Oferent
dołącza wpis do KRS lub
innego rejestru (CEiDG)]

Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom powiązanym
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku
powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym)
Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu)
Podmiot spełnia warunek dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia)
Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych prac)
Parametry oferty
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Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto (PLN)*
świadczenie usługi doradztwa w zakresie wizerunku
przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy
dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.

Oświadczamy, że wykonamy całość
przedmiotu zamówienia za cenę
netto SUMA:
___________________________

Kwota podatku od towarów i usług VAT:
SUMA podatku VAT:
świadczenie usługi doradztwa w zakresie wizerunku
przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim
___________________________
*w przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, należy
dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.
Cena brutto (PLN)*
świadczenie usługi doradztwa w zakresie wizerunku
przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy
dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.
Udokumentowane
doświadczenie
w
wykonywaniu
przedmiotu zamówienia w formie referencji*:
 trzech referencji i więcej
 poniżej trzech referencji
*zaznaczyć opcję, którą wykonawca zobowiązuje się
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Oświadczamy, że wykonamy całość
przedmiotu zamówienia za cenę
brutto SUMA:
___________________________

zapewnić

Wykaz wykonanych prac*:
Wykonawca musi spełniać warunek wykonania w okresie
ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej trzech prac, których przedmiotem było
świadczenie usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, o
wartości lub równowartości netto każdej z prac równej co najmniej 15.000,00 (piętnaście tysięcy) PLN.
 wykonanie trzech prac lub więcej
 wykonanie poniżej trzech prac
*zaznaczyć opcję, którą wykonawca zobowiązuje się
zapewnić
Warunki realizacji i termin płatności
Termin wykonania zamówienia
Termin płatności

Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do Zapytania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym.
Załączniki:
 Wpis do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub innego rejestru (CEiDG – Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej)
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 Wykaz wykonanych prac

Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH / KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Miejscowość

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

Data ...........................

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 na świadczenie usługi doradztwa
w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim, będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
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 mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Miejscowość

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

Data ...........................

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 na świadczenie usługi doradztwa
w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim, będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone Zapytaniu Ofertowym, dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

10

11

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Miejscowość

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

Data ...........................

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 na świadczenie usługi doradztwa
w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim, będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
składając ofertę w niniejszym postępowaniu oraz działając w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie n/w
przesłanek.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego,
2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
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7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
11. wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5
WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Miejscowość

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

Data ...........................

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 na świadczenie usługi doradztwa
w zakresie wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim i na rynku brytyjskim, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, poniżej przedstawiamy wykaz wykonanych prac:

Lp.

Rodzaj prac
(usług, dostaw)

Wartość netto
prac
(usług, dostaw)

Data wykonania
prac
(usług, dostaw)
Należy podać
dzienne daty
rozpoczęcia i
zakończenia
wykonywania
usługi.

Miejsce
wykonania
prac
Zamawiający
/ Odbiorca
usługi

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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