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I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 
a) Od dnia 18.01.2021 r., na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  www.rsqtechnologies.com 
 
II. TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie rozeznania rynku, z zachowaniem efektywności, jawności, 
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 73000000-2 - 
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze, 79211120-3 - Usługi rejestracji 
sprzedaży i nabycia. 
2. Przedmiotem zamówienia jest:  
Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi polegającej na konsultacjach w zakresie uzyskania certyfikatu CE, w 
którego zakresie mieści się przeprowadzenie badań laboratoryjnych wyrobu medycznego klasy I z funkcją 
pomiarową pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego, doradztwo w 
zakresie poprawy badanych parametrów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz sporządzenie raportu 
z badań, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie certyfikatu CE. 

Przedmiot zamówienia 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na konsultacjach i wsparciu merytorycznym w procesie 
rejestracji wyrobu medycznego, niezbędne jest:  

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wyrobu medycznego klasy I z funkcją pomiarową pod kątem 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego,  

- doradztwo w zakresie poprawy badanych parametrów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
- sporządzenie raportu z badań, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie certyfikatu CE. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji przedmiotu zamówienia, 
stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

Są to poufne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w związku  
z czym do ich przedstawienia Zamawiający wymaga podpisania przez Oferenta umowy  
o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania. Po otrzymaniu skanu umowy o 
poufności podpisanej przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego 
Wykonawcy, Zamawiający prześle specyfikację (załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego) na adres e-
mail wskazany przez Wykonawcę w ciągu jednego dnia roboczego. 

 



 
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.02.2021 do 19.03.2021r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku 
zmiany harmonogramu realizacji projektu. Nowy termin będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w 
niniejszym postępowaniu Wykonawcą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia  
w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia, jak również do 
odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia. 
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do 
Zamawiającego. 
4. Wykonawcom nie przysługuje żadne wynagrodzenie lub rekompensata z tytułu złożenia oferty. Każdy z 
Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz udokumentowaną współpracę wynikającą z realizacji minimum 
trzech (3) skutecznie oznakowanych znakiem CE wyrobów medycznych. 

Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie przedstawienie oświadczenia znajdującego się 
we wzorze formularza ofertowego. W przedmiotowym oświadczeniu należy wymienić te wyroby, 
wskazując zasięg rejestracji (polski/międzynarodowy). 

b) Posiadają wykształconą kierunkowo kadrę uprawnioną do udzielania konsultacji w zakresie wydawania 
certyfikatu CE oraz przeprowadzania badań laboratoryjnych dotyczących wyrobów medycznych klasy I 
z funkcją pomiarową. 

Potwierdzeniem spełnienia wymogu będzie wskazanie co najmniej jednego specjalisty. 

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we 
wskazanym terminie. 
Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie przedstawienie oświadczenia znajdującego się 
we wzorze formularza ofertowego o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

d) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie przedstawienie oświadczenia znajdującego się 
we wzorze formularza ofertowego o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności i czynności 
objętych przedmiotem zamówienia. 

e) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
Potwierdzeniem spełnienia wymogu będzie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym poprzez oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie 
spełnia - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że 
wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie. 



 
 
 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 
zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania netto w zł, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 
„Formularzem Ofertowym”. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 
koszty (w tym podatki oraz inne opłaty). 

3. Ceną oferty jest całkowita cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty może być tylko jedna. 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach. 
2.  

L.P. Nazwa Kryterium Oceny 

Waga (Maksymalna Liczba 
Punktów) 

 Sposób obliczenia 
1. CENA (A) 100 pkt według wzoru 

 

3. Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium  

A= najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt 

Poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za cenę netto realizacji całego przedmiotu 
zamówienia, obliczone według wzoru: 
 
  
  Cmin 
Wpc =   x 100 pkt. 
  Cp 
gdzie:   
 Wpc - wartość punktowa dla kryterium „Cena” 
 Cmin - najniższa oferowana cena netto 
 Cp - cena oferty badanej netto 
 
 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen 
ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena za realizację całego przedmiotu 
zamówienia. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium 
wynosi 100 pkt. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym 
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów - łączna 
suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium „Cena” Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane, 



 
 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 
6. W przypadku odmowy podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów. 

7. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwięcej punktów, a w przypadku dwóch równych ofert 
zamawiający podejmie negocjacje z oferentami w celu uzyskania korzystniejszej oferty. 

8. Wykonawca deklaruje zawarcie umowy w formie pisemnej. 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) musi być złożona w formie mailowej pod rygorem nieważności, 
b) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e. 
c) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y 

uprawnioną/e do podpisania oferty. 
3. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz Ofertowy”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 

4. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na 
uprzednio przygotowaną treść oferty. 

5. W przypadku podpisania Oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), 
należy dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. 

6. Do Oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania 
ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać 
wszystkie informacje i dane. 

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty - w formie oryginału lub poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

9. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia. 

10. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia, okazania 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

11. Do uzupełnionego i podpisanego przez Wykonawcę „Formularza Ofertowego” należy dołączyć: 

a. Uzupełnione i podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, mailowo na adres: 
marta.szczetynska@rsqtechnologies.com w formie skanu dokumentów, przy czym Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia oryginałów w terminie późniejszym 



 
 
IX. ZMIANY I WYCOFANIA OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone na adres e-mail 
wskazany w pkt. VIII.11 Zapytania ofertowego, przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez 
uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia 
oferty, z zastrzeżeniem, że będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „Zmiana”. Oświadczenia te muszą być 
jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy. 

3. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne 

4. Oferty złożone po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego bez 
otwierania. 

5. Zamawiający może w toku oceny i badania Ofert żądać od Wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
ofertowym uzupełnienia Oferty lub dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert - uzupełnienie 
Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć pocztą elektroniczną. 

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 29.01.2021 r. do końca dnia. 

Oferty należy składać mailowo na adres: marta.szczetynska@rsqtechnologies.com 

Za termin złożenia oferty uznaje się termin (datę i godzinę) jej wpływu na wskazany adres e-mail. 
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odrzucone bez otwierania i analizy.  
 

XI. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 01.02.2021 r., w siedzibie Zamawiającego. 

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom, którzy 
złożyli Oferty w przedmiotowym postępowaniu poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez Wykonawców w Ofertach oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert i 
wyborze najkorzystniejszej Oferty. 

2. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz jego załączników; 
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
c. nie zawiera wymaganych zapytaniem ofertowym danych, informacji, dokumentów itp. 
3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu na złożenie Ofert. 

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w 
imieniu Zamawiającego jest: Marta Szczetyńska, telefon: 570370675, adres e-mail: 
marta.szczetynska@rsqtechnologies.com  



 
 
XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. 

2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: 
marta.szczetynska@rsqtechnologies.com, pod warunkiem przesłania nie później niż 2 dni robocze przed 
upłynięciem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 
ofertowym, i umieści je na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie, bez wskazania źródła 
zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem 
wyznaczonego w pkt. 2 terminu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść zapytania ofertowego. 
 
5. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie 
postępowaniem. 

XV. INNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym wykonawcą w przypadku, gdy 

wskazana w ofercie cena przewyższa środki zarezerwowane przez zamawiającego. 
3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną przez różnych wykonawców - zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wezwania tych wykonawców do złożenia nowej oferty w zakresie proponowanej 
ceny, z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może być wyższa od pierwotnej. 

4. Wykonanie całego przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym. 
5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty Wykonawcy na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, 
dotyczące w szczególności: 
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych, mających wpływ na realizację umowy. 
b. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn 

niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę. 
c. zmiany terminu płatności, 
d. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 

siedziby, zmianę formy prawnej itp. 
6. Warunki dokonania zmian: 

a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane 
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności. 

b. strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku 
o zmianę postanowień umowy, o czym informuje pozostałe strony umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień na uzupełniające prace badawcze, 
których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia wynikającej ze złożonej oferty, o ile te zamówienia 
będą zgodne z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia 
podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, wynikających m.in. z: 

a. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 
b. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego  

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. 



 
 
XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

a. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy. 

b. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym. 

c. Załącznik nr 3 – Wzór umowy poufności. 

d. Załącznik nr 4 – Specyfikacja. 

  



 
 
 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 

Miasto, data 

Oferta 

Nazwa Wykonawcy: 
 
 
 
 
 
 

Adres:  
 

 

Osoba do Kontaktu: 

Imię i Nazwisko:  
Instytucja:  
Adres:  
Telefon:  
Fax:  
Mail:  

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2021 na świadczenie usług w ramach konsultacji w 
zakresie uzyskania certyfikatu CE w ramach Projektu „Mobilne urządzenie do ortopedycznej 
diagnostyki biomechaniki i motoryki ludzkiego ciała”, w ramach Konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka 
ścieżka”, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty 
B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, składam/y następującą 
ofertę cenową dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu 
ofertowym. 

Całkowita cena netto realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym:  

wynosi w zł: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
a) Deklaruję/my termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego w okresie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym. 
 

b) Oświadczam/y, że zapoznałam/em/liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz 
uzyskałam/em/liśmy konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 
Składając ofertę akceptuję postanowienia zapytania ofertowego. 

 



 
 

c) Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe oraz 
spełniam/y wszelkie warunki wymagane zapytaniem ofertowym. 
 

d) Posiadam/y wiedzę i doświadczenie oraz udokumentowaną współpracę wynikającą z realizacji 
minimum trzech (3) oznakowanych znakiem CE wyrobów medycznych:	
	
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……….
……………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………….
……….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….	
	

e) Posiadam/y wykształconą kierunkowo kadrę (minimum 1 specjalistę) uprawnioną do 
udzielania konsultacji w zakresie wydawania certyfikatu CE oraz przeprowadzania badań 
laboratoryjnych dotyczących wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową:	

 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….………………….. 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….………………….. 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….………………….. 
 

f) Potwierdzam/y, iż znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 
 

g) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
 

…………………………….. 
Podpis wykonawcy 

  



 
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym 

Miasto, data 

Oświadczenie 

Nazwa	Wykonawcy:	
	
	
	
	
	
	

Adres:		
	

 
Osoba do Kontaktu: 

Imię	i	Nazwisko:	 	
Instytucja:	 	
Adres:	 	
Telefon:	 	
Fax:	 	
Mail:	 	

 

Niniejszym, nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 18.01.2021 

ja, niżej podpisany  ………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

oświadczam, że:  

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne 
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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: 

• uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej	

• posiadaniu	co	najmniej	10%	udziałów	lub	akcji	

• pełnieniu	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta,	

pełnomocnika	

• 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.	

 
………………………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 
 
Załącznik nr 3 - Umowa o zachowaniu poufności 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w [……………………..] w dniu [………………………… 2021 r.] roku pomiędzy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

zwaną dalej „Stroną przyjmującą”,  

a  

RSQ Technologies, z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, nr KRS: 0000646704, NIP: 7831749566, 
REGON: 365856095, reprezentowaną przez: 
Bartłomieja Lubiatowskiego, Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Stroną przekazującą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

 

PREAMBUŁA  

ZWAŻYWSZY, ŻE:  

1. Strona przyjmująca bierze udział w charakterze oferenta w postępowaniu ofertowym 
prowadzonym zgodnie z regułą konkurencyjności w związku z realizowanym przez Stronę 
przekazującą projektem pt. „Mobilne urządzenie do ortopedycznej diagnostyki biomechaniki i 
motoryki ludzkiego ciała” dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, lata 2014-2020, ogłoszonym w Bazie Konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej,  

2. Strona przyjmująca chce pozyskać od Strony przekazującej dodatkowe informacje związane  
z postępowaniem ofertowym, o którym mowa w ust. 1 Preambuły, 

3.  Strona przekazująca chce udostępnić dodatkowe informacje Stronie przyjmującej,  

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:  

§ 1 

POUFNE INFORMACJE 

Strony ustalają, że w niniejszej Umowie termin „Poufne Informacje” oznacza wszystkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, udostępnione przez Stronę przekazującą Stronie przyjmującej 



 
 
ponad zakres zapytania ofertowego upublicznionego w Bazie konkurencyjności, prowadzonej przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Do Informacji Poufnych zaliczane będą w szczególności informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa danej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503), obejmującą 
wszelkie techniczne, technologiczne, organizacyjne, dotyczące wynagrodzeń i zasad wynagradzania 
oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane i w 
stosunku, do których ta Strona podjęła stosowne kroki zmierzające do zachowania ich poufności. 
Informacjami Poufnymi są także wszelkie inne informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, 
lecz ujawnienie których mogłoby narazić daną Stronę na szkodę. 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA STRONY PRZYJMUJĄCEJ 

1. Strona przyjmująca niniejszym zobowiązuje się wobec Strony przekazującej do:  
a. zachowania w tajemnicy i nieujawniania innym osobom, z zastrzeżeniem punktów poniżej, 

Poufnych Informacji, a także do ich ochrony i do zabezpieczenia ich przed kradzieżą, utratą lub 
nieuprawnionym dostępem;  

b. wykorzystywania Poufnych Informacji wyłącznie w celu prawidłowego przygotowania oferty  
w postępowaniu ogłoszonym przez Stronę przekazującą. 

2. Zobowiązania zawarte w niniejszym paragrafie nie znajdują zastosowania do informacji 
powszechnie znanych oraz podanych przez Stronę przekazującą do wiadomości publicznej. 
 

§ 3 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE POUFNOŚCI 

1. Żadna ze Stron nie będzie ujawniać, wykorzystywać ani rozpowszechniać Informacji Poufnych 
dotyczących drugiej Strony, chyba że za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.  

2. W szczególności, każda ze Stron: 

a. poinformuje swoich pracowników (i osoby wykonujące obowiązki w ramach umów 
cywilnoprawnych) mających dostęp do Informacji Poufnych o poufnym charakterze Informacji 
Poufnych i obowiązkach Strony wynikających z niniejszej Umowy; 

b. zapewni przestrzeganie przez swoich pracowników (i osoby wykonujące obowiązki w ramach 
umów cywilnoprawnych) mających dostęp do Informacji Poufnych obowiązków Strony 
wynikających z niniejszej Umowy; dla uniknięcia wątpliwości, za zobowiązania określone w 
niniejszym ppkt. (b) każda ze Stron ponosi odpowiedzialność wobec drugiej Strony zgodnie z art. 
391 KC; 

c. chronić będzie Informacje Poufne uzyskane w toku Współpracy poprzez dołożenie co najmniej 
takiej staranności, jakiej Strona dokłada w celu ochrony własnych informacji poufnych; 

d. wykorzysta uzyskane Informacje Poufne wyłącznie w celu dokonania oceny ewentualnej 
współpracy pomiędzy Stronami; 



 
 
e. nie ujawni faktu prowadzenia negocjowania zasad Współpracy ani istnienia Współpracy 

pomiędzy Stronami. 

§ 4 

WYŁĄCZENIA SPOD OBOWIĄZKU POUFNOŚCI 

1. Obowiązki opisane w niniejszej Umowie nie dotyczą: 
a. informacji publicznie znanych przed datą podpisania niniejszej Umowy lub które stały się 

publicznie znane po dacie niniejszej Umowy bez winy Strony uzyskującej Informacje Poufne; 
b. Informacji Poufnych, do ujawnienia których Strona została zobowiązana na podstawie orzeczenia 

sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z 
przepisów prawa lub toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W 
takiej sytuacji, Strona zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych poinformuje o tym fakcie 
drugą Stronę po to, aby ta ostatnia Strona mogła podjąć, na własny koszt, działania zmierzające 
do zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych; 

c. Informacji Poufnych ujawnionych przez Stronę uzyskującą te informacje, jeżeli ujawnienie takie 
nastąpiło za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 

§ 5 

PRAWA DO INFORMACJI POUFNYCH 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż niniejsza Umowa nie skutkuje przeniesieniem 
jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych ze Strony ujawniającej na Stronę otrzymującą te 
informacje. Prawa do Informacji Poufnych pozostają przy tej Stronie, której informacje dotyczą. 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek obowiązku  
w zakresie Informacji Poufnych, określonych postanowieniami niniejszej Umowy, Strona naruszająca 
będzie ponosić odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

PRAWO WŁAŚCIWE. ROZSTRZYGANIE SPORÓW   

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
2. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią 

związane, były rozwiązywane polubownie. 
3. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Strony przekazującej.  

§ 8 

CZAS TRWANIA UMOWY 

Zobowiązania Strony przyjmującej do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy będą wiążące 
przez okres obowiązywania niniejszej Umowy i przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu. 

§ 9 



 
 

KARY UMOWNE 

Naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków lub zakazów określonych w niniejszej umowie przez Stronę 
przyjmującą, uprawnia Stronę przekazującą do żądania od Strony przyjmującej zapłaty kary umownej 
w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek naruszenia. 
Strona przekazująca jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Żadna ze Stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie może przenieść na jakąkolwiek 
osobę trzecią jej praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

4. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie 
pisemnej, w polskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

……………………………………….. ………………………………………. 

Za Stronę przekazującą  Za Stronę przyjmującą 


