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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

1.  Zamawiającym jest Okręgowy Urząd Miar w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11. 
 Adres poczty elektronicznej: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl 
 Adres strony internetowej: www.urzadmiar.krakow.pl 

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), 
zwaną dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP. 

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych                       
i sprzętu, niezbędnego do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności                    
0,2 (0,2S) i mniej dokładnych, wchodzącego w skład stanowiska do wzorcowania 
przekładników  prądowych”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca  
zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w w/w opisach 
oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. SIWZ umieszczony zostanie na stronie internetowej www.urzadmiar.krakow.pl 
4. Zamawiający nie przewiduje: 

- składania ofert częściowych, w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy PZP, 
- składania ofert wariantowych, w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy PZP, 
- przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
- prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin wykonania zamówienia nastąpi do: 15 listopada 2018 roku.   
 
 
V.  Warunki ubiegania się Wykonawców o udział w postępowaniu i podstawy wykluczenia  
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
zgodnie z art. 24 ust. 1  i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.  

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

     i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego, nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
 

mailto:oum.krakow@poczta.gum.gov.pl
http://www.urzadmiar.krakow.pl/
http://www.urzadmiar.krakow.pl/
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VI.  Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że    
  nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, dołącza on do 
oferty oświadczenie, którego formularz stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – należy przedłożyć 
w formie pisemnej w oryginale. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
                  o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 3 ustawy PZP  

 
1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP 

przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie w terminie nie dłuższym niż 5 dni, aktualnego na 
dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 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, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Wskazanie przez 
Wykonawcę aktualności oświadczeń lub dokumentów oznacza, że zawierają one aktualne dane 
na dzień ich wskazania (złożenia).  

5. Oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) i wymagane 
postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osoby  uprawnione.  

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, oprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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VIII. Inne dokumenty nie wymienione w rozdz. VI i VII 
 

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni 
od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5  ustawy PZP. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – 
należy złożyć w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wymagane jest złożenie 
pełnomocnictwa określającego jego zakres, podpisanego przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy – należy złożyć w formie pisemnej w oryginale lub kopii notarialnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (oryginał w formie pisemnej lub kopia 
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku, gdy ofertę składać będzie 
kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, Wykonawcy 
zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych 
wspólników (oryginał w formie pisemnej lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność  

     z oryginałem) wraz z umową spółki cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników 
działających w ramach spółki cywilnej (oryginał w formie pisemnej lub kopia potwierdzona 
notarialnie za zgodność z oryginałem) albo tylko umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika 
uprawnienie do skutecznej reprezentacji spółki cywilnej przez osoby podpisane na dokumentach 
złożonych w postępowaniu (oryginał w formie pisemnej lub kopia potwierdzona notarialnie za 
zgodność z oryginałem). 

 
 
IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający mogą 

przekazywać pisemnie,  faksem  lub  pocztą  elektroniczną z zastrzeżeniem formy oświadczeń 
dokumentów wymaganej postanowieniami SIWZ i przepisami prawa, za wyjątkiem oferty oraz 
umowy, dla których dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku porozumiewania się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający wymaga przesłania podpisanych 
dokumentów przez osobę uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie pdf). 

3.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 
podane przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego 
treścią. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ ( WA-271-1/18) 

5.  Osoby upoważnione do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami: 
    - w sprawach merytorycznych – Beata Gmoch, tel. 12 422 26 11 w. 35  
    - w sprawach formalnych – Jerzy Poradowski, tel. 12 422 26 11 w. 21, fax  12 422 84 63. 

 
 
X.  Wymagania dotyczące wadium 
 

     Wadium nie jest wymagane. 
 

XI. Termin związania z ofertą 
 

     Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  
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XII. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość 
 

1.  Na ofertę składają się: 
    1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do SIWZ, 
    2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 
    3) pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisania oferty. 
2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

3.  W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę(y) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

6.  Wszystkie strony formularza oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane lub parafowane 
przez Wykonawcę lub osobę  przez niego upoważnioną. 

7.  Wszystkie strony formularza oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 
zapobiegający dekompletacji. 

8.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę  lub 
osobę przez niego upoważnioną. 

9.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi 
w SIWZ,  należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, opisanych następująco: 

          - koperta zewnętrzna opisana:  
 

 Dostawa „Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych i sprzętu, niezbędnego do wyznaczania błędów 
przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2S) i mniej dokładnych, wchodzącego w skład 

stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych”. 
sprawa    WA – 271 – 1/18 

Otwiera komisja przetargowa 
 

  - koperta wewnętrzna z adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę. 
 
 
XIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert     
     

1. Oferty przyjmowane będą do dnia  13.08.2018 r. do godz. 12
00 

w  sekretariacie  Okręgowego 
Urzędu Miar w Krakowie , 31 – 123 Kraków  ul. Krupnicza 11 pok. 8 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  13.08.2018 r. o godz. 1230, w siedzibie   Zamawiającego w  
Krakowie przy ul.  Krupniczej 11  pok. 6. 

 
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1.  Wykonawca określi ceny ściśle według formularza ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SIWZ . 

2.   Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), wyrażona liczbowo i słownie wraz 
z należnym podatkiem VAT, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące  
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym 
SIWZ, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również 
ewentualne opusty i rabaty. 
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4.  Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
     od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 
5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 
6.  Jeżeli  złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
     Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy 
wybór oferty będzie prowadzić 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. 

 
 
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1.  Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 
2.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
 
Cena ofertowa brutto   -  znaczenie   60% 
 
Gwarancja        -  znaczenie   40% 
 
     Oferty, które nie zostały odrzucone, będą oceniane w następujący sposób: 
 
    Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi:100 pkt.  
     Oferentom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru: 
 
               Cmin    Gbad  
  Ocena badanej oferty =  ------------- x 60 pkt  + ------------- x 40 pkt 
               Cbad     Gmax 
 
     Znaczenie użytych symboli: 
     Cmin -  najniższa zaoferowana cena 
     Cbad  - cena badanej oferty 
     Gmax - najdłuższa zaoferowana gwarancja – w wyliczeniu przyjmuje się max 36 m-cy  
     Gbad  - gwarancja badanej oferty– w wyliczeniu przyjmuje się max 36 m-cy 
 
3. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 36 – miesięcy nie będzie punktowane 

przez   Zamawiającego. Tym samym, do celów wyliczenia liczby punktów uzyskanych przez 
ofertę Wykonawcy, który zaoferował gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy, jako okres gwarancji 
badanej oferty przyjęty zostanie 36-miesięczny okres gwarancji, a nie okres podany przez 
Wykonawcę w ofercie. Okres gwarancji należy podawać w miesiącach.  

            4. Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia.  
5. Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż      

12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  
6.  Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli 
zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

7.  Gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie może być sprzeczna z postanowieniami 
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w szczególności nie może wprowadzać 
innych warunków realizacji świadczeń gwarancyjnych, które są mniej korzystne niż wymagane 
przez Zamawiającego. 
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XVI. Wzór umowy 
 

1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia  publicznego we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający może zmienić termin na zawarcie 
umowy z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Niestawiennictwo 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy lub brak doręczenia 
Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, egzemplarza podpisanej umowy oznacza, że 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  

2.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku wyboru jego oferty, zawarł umowy/ę  
zgodnie z załączonym wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
 

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy 
 

1.  Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-6 tej ustawy PZP przysługuje odwołanie 
wyłącznie wobec czynności: 

  1)  określenia warunków udziału w postępowaniu, 
  2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
  3)  odrzucenia oferty odwołującego, 
  4)  opisu przedmiotu zamówienia, 
  5)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
 

 XVIII. Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z siedzibą pod 

adresem ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków. 
2. Inspektorem ochrony danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie jest Pan Tomasz Barański, 

email: ido@urzadmiar.krakow.pl, tel. 12 422-26-11 wew. 20. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 
4. 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, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP. 

5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. 

6. Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych realizowane  
w postępowaniu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą prowadzić do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 
 
Załączniki do SIWZ: 

− Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

− Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

− Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

− Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 

− Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
 

                                                                                 Zatwierdzam 
 

mailto:ido@urzadmiar.krakow.pl

