
 

 

Gdańsk, 12.12.2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 66/PBP/2018 

Zamieszczona na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 12.12.2018 r. 

 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego 

i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów 

Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 
 

I. Informacje ogólne: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach 

realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania  

i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” oraz „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014 – 2020” i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS  

na lata 2014-2020”. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla 

Stacji Morskiej im. Prof. K. Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

1) CZĘŚĆ NR 1 - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, 

2) CZĘŚĆ NR 2 – dostawa odczynników chemicznych. 

3. Określony zakres ilościowy oraz jakościowy asortymentu ma zostać dostarczony zgodnie z opisem 

przedmiotu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

4. Kod CPV: 

a) 38000000-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 

b) 38437000-7  Pipety i akcesoria laboratoryjne, 

c) 33793000-5  Laboratoryjne wyroby szklane, 

d) 33696300-8  Odczynniki chemiczne. 

5. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy i wolny od wad. 

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy gwarancji oraz 12 miesięcy 

rękojmi. 

7. W przypadku, gdy w treści zapytania ofertowego Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu 

zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu ofert i ma na celu wskazać oczekiwane 

standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów. Przez ofertę 

równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, 

wydajnościowych, substancji czynnej nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w treści 

zapytania ofertowego. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, 



 

granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, 

materiały, kształt, wielkości, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. w związku z powyższym Zamawiający 

dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach, natomiast nie  

o innych właściwościach, funkcjonalności niż określone w treści zapytania ofertowego. Wykonawca 

powołując się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki 

określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując dostawy równoważne musi 

złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające te równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie przez to, że do kalkulacji ceny 

oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały zaproponowane w zapytaniu ofertowym. 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje, które wg Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i jeżeli Wykonawca nie później niż  

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje mają być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego 

tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym 

uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne przygotowanie 

w/w pakietu przez Wykonawcę. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej 

zainteresowanej osoby. 

9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy  

w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, 

skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez 

Zamawiającego. 
 

III. Termin realizacji:  

Realizacja dostawy ma się odbyć w terminie wskazanym przez Wykonawcę, lecz nie później niż w przeciągu 6 

tygodni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub obie części zamówienia. 

2) Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do zapytania 

wzorem stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku 

polskim. 

3) Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto zamówienia oraz zadeklarowany termin 

wykonania dostawy. Cena ma być podana w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca  

po przecinku, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu i adres email oraz datę sporządzenia oferty, wykaz 

zaoferowanego asortymentu z cenami jednostkowymi pod rygorem uznania jej za niezgodną  

z treścią zapytania ofertowego (załącznik 1a, załącznik 1b). 

4) Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiący 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5) Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert odwiedzać 

stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami niniejszego 

zapytania ofertowego. 

6) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty transportu, itp. 

7) Miejsce dostawy: Stacja Morska im. Prof. K. Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  

w Helu, adres: ul. Morska 2, 84-150 Helu. 
 

 

 

 



 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym oraz  wraz z oświadczeniem (zał. 

nr 2), najpóźniej do końca dnia 19.12.2018 r. w jeden z wymienionych sposobów: 

1. przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk 80-952, 

2. przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

3. złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 

07:30 – 15:30. 
 

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą 

rozpatrywane. 

b. Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
 

VII. Kryteria wyboru dla obu części zamówienia: 
 

Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów w danym 

kryterium 

1 Cena C = 80 % C = 80 pkt. 

2 Termin dostawy T = 20 % T = 20 pkt. 
 

C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: 
 

                              Cena brutto oferty najtańszej 
                     C = --------------------------------------------- x 80 pkt 
                                  Cena brutto oferty badanej 

 

T – liczba punktów przyznanych w kryterium termin dostawy: 
 

Za zadeklarowany termin dostawy poniżej wskazanych wariantach, spowoduje przyznanie punktów: 

• W przypadku zadeklarowania terminu dostawy w przeciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

zgodnie z wymogami stawianymi w opisie przedmiotu zamówienia – 20 punktów. 

• W przypadku zadeklarowania terminu dostawy w przeciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

zgodnie z wymogami stawianymi w opisie przedmiotu zamówienia – 10 punktów. 

• W przypadku zadeklarowania terminu dostawy w przeciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

zgodnie z wymogami stawianymi w opisie przedmiotu zamówienia – 0 punktów. 
 

UWAGA 

W przypadku, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy 

więcej niż jeden kwadrat w kryterium „termin dostawy”, Zamawiający uzna, że Wykonawca określa termin 

dostawy na 6 tygodni od zawarcia umowy, a w kryterium „termin dostawy” Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. 
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów  

w określonych przez Zamawiającego kryteriach: 
 

P = C + T 

gdzie:  

P – łączna liczba punktów 

C – liczna punktów w kryterium cena 

T – liczba punktów przyznanych w kryterium termin dostawy 
 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
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VIII. Wymogi formalne: w przypadku przedsiębiorcy - zawarcie umowy, w przypadku osoby fizycznej 

niebędącej przedsiębiorcą zawarcie umowy cywilno-prawnej (zlecenie). 

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania dostawy, w tym: 

1) w przypadku przedsiębiorcy – podatek VAT w należnej wysokości, 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty obsługi stoisk wydarzeń oraz spotkań organizacyjnych, koszty transportu, itp. 
 

IX. Forma płatności: po wykonaniu przez Wykonawcę dostawy za daną cześć zamówienia, o której mowa  

w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT/rachunku do umowy, płatnej/ego przelewem  

w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku do umowy. 
 

X. Zmiany umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks 

Cywilny. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany będę mogły być 

wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

a) zmiany sposobu realizacji umowy z przyczyn wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego wraz 

uzasadnieniem, 

b) zmiany w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany prawa 

powszechnie obowiązującego 

c) zmian Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego Wykonawcę: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 
 

XI. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą 

wątpliwości Fundacji. 

2. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 

3. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

4. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. O każdej 

zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, do których 

skierowano zapytanie ofertowe oraz w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną informację na swojej stronie internetowej 

oraz tablicy ogłoszeń. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przekazując 

swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną. 

6. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

7. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie  

3 dni ofert dodatkowych. 

8. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

wcześniej ofertach podstawowych 
 

XII. Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub 

drogą elektroniczną. 

 



 

XIII. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a) Admiratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

b) Osoba odpowiedzialną za ochronę danych osobowych we FRUG jest Prezesa Zarządu Fundacji, kontakt: 

frug@ug.edu.pl  

c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związania  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 

d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 

1764 z póź. zmian.). 

e) Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu (po 2023 r). 

f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących wynika  

z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFER, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) Posiadają Państwo: 

• Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

• Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; Skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem 

ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

• Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Prawo  

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego; 

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,  

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

i) Nie przysługuje Państwu: 

• W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

XIV. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1A 

Gdańsk 80-952, godziny pracy 07:30-15:30 

Kontakt: Tomasz Hoppe tel. 58 523 33 63 

    e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  –  f o r m u l a r z  o f e r t o w y  

 
……………………………………………… 

     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

           Adres 

 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 

 
 
 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk 
 
 
 
 

O F E R T A  

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 66/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego  

i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele 

Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego 

użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

 

oferujemy za wykonanie przedmiotu umowy: 

 

 

CZĘŚĆ NR 1 - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

 

Całkowita cena brutto wynosi: 

……………………………………………………….. zł brutto , 

słownie brutto: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Deklarujemy wykonanie dostawy w terminie: 
 

□ 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 

□ 4 tygodni od dnia zawarcia umowy  

□ 6 tygodni od dnia zawarcia umowy  

 

UWAGA 

W przypadku, jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat  

w kryterium „termin dostawy”, Zamawiający uzna, że Wykonawca określa termin dostawy na 6 tygodni od 

zawarcia umowy, a w kryterium „termin dostawy” Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. 

 

 

 



 

CZĘŚĆ NR 2 - dostawa odczynników chemicznych 

 

Całkowita cena brutto za wykonanie części nr 2 dostawy wynosi: 

……………………………………………………….. zł brutto , 

słownie brutto: …………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

 

Deklarujemy wykonanie części nr 2 w terminie: 

 

□ 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 

□ 4 tygodni od dnia zawarcia umowy  

□ 6 tygodni od dnia zawarcia umowy  
 

 

UWAGA 

W przypadku, jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat  

w kryterium „termin dostawy”, Zamawiający uzna, że Wykonawca określa termin dostawy na 6 tygodni od 

zawarcia umowy, a w kryterium „termin dostawy” Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. 
 

 

 

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych udostępnionych przez 

mnie/przez nas w toku postępowania i w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postepowaniu. 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy gwarancji. Wykonawca udziela 

Zamawiającemu okres 12 miesięcznej rękojmi. 
 

Oświadczam, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i ewentualnymi 

modyfikacjami, w tym z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnoszę/nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte i zdobyłem/zdobyliśmy wszystkie 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 

Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględniłem/uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, akceptuję/akceptujemy warunki płatności za wykonane zamówienie określne w zapytaniu 

ofertowym. 
 

Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się 

/zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 
 
 

                                      ………………………………………………………… 
                                                Pieczątka i podpis oferenta 

 



 

Z a ł ą c z n i k  n r  2  – d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  B R A K U  P O W I Ą Z A Ń  Z  Z A M A W I A J Ą C Y M  
 

Dane oferenta: 
 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/ faks: ………………………………………….          Adres e-mail: ..…………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………….         REGON: ………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia nr 66/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i 

odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów 

Pomorza”, nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. 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. 

 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
                 (data, podpis i pieczątka upełnomocnionego  
                                przedstawiciela Oferenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


