
 

 

 

                                        
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu przetargowym pn.: 

 
„Rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, rozliczania  
i zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy 
finansowej i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do 
posprzedażowej obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego 
oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza funkcjonalnie w pełni 
odpowiadającego rozbudowie”. 

 

 

Zakup finansowany jest w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,  w ramach Działania 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”.  
 

Nr postępowania ZP/1/2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego SA  
ul. Sulechowska 1 
65-022 Zielona Góra  
NIP: 929-009-27-41 
REGON: 970264541 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: agencja@region.zgora.pl 

Adres strony internetowej: http://www.bip.region.zgora.pl  

tel. +48 68 327 05 04 

fax.+48 68 325 38 88 
 
 

 

 

http://www.bip.region.zgora.pl/
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Informacje dotyczące RODO 
 
1. 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”, informuję, że: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą przy 
ul. Sulechowskiej 1, 65-022 Zielona Góra. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w spra-
wach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@region.zgora.pl lub  
listownie na adres Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 1, 65-022  
Zielona Góra, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat 
lub dłużej, w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania.  

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-
wany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c. 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); 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach wynikających  

z art. 8a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy, tj.  
 art. 8a ust. 2 ustawy - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

mailto:iod@region.zgora.pl
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żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu, 

 art. 8a ust. 4 ustawy - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

 art. 97 ust. 1a ustawy - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
**Wyjaśnienie: 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. 
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I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

1. Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie 
niniejszej ustawy rozporządzeń  wykonawczych, zwanej dalej Pzp. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych, tj. poniżej kwoty 221.000 euro 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku z art. 39 
- 43 Prawa zamówień publicznych. 

4. Niniejszą SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Sulechowska 1, 65-022 
Zielona Góra w godz. 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku albo bezpośrednio ze strony 
internetowej Zamawiającego - http://www.bip.region.zgora.pl  - w zakładce „przetargi”. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania 
danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, 
rozliczania i zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł 
analizy finansowej i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do 
posprzedażowej obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego 
oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza, funkcjonalnie w pełni odpowiadającego 
rozbudowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

IV. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  

pkt 6 / 7 

VII. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

VIII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej. 

IX. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

X. Zamawiający odstępuje od wymagań art. 29 ust. 3a ustawy, tzn. zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, ponieważ czynności przy wykonywaniu zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666 z późn. zm.). 

XI.  Podwykonawcy i podmioty, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/om. 

2. Wobec podwykonawców Zamawiający nie będzie badał czy nie zachodzą podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp., z zastrzeżeniem pkt. 6. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić  w Formularzu 
ofertowym informacje na temat: 

http://www.bip.region.zgora.pl/
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 części zamówienia (zakresu) oraz udziału wyrażonego w %, którego wykonanie zamierza  
powierzyć podwykonawcy/om. 

 nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.  
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając:  

 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ), 
które powinno zawierać co najmniej informacje wynikające z § 9 Rozporządzenia Ministra  
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności  
dotyczą. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu: 

 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a 
ust.1 ustawy Pzp. (Zał. nr 3,4 do SIWZ). 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowa-
niu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy  
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji  
których te zdolności są wymagane. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny  
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
XII. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy. Wymagana jest należyta staranność 
przy realizacji zamówienia. 

2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

XIII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 120 dni od daty zawarcia umowy. 

 

XIV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa  
w art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu 
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, tj.: 

 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - 
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Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się  
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat od dnia ogłoszenia zamówienia, a jeżeli okres  
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw polegających łącznie w ramach 
każdego kontraktu/umowy na dostawie oprogramowania finansowego wraz z jego wdrożeniem,  
o wartości zamówień łącznie co najmniej 80 tys. złotych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały lub są wykonywane należycie. 

 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia (zał. Nr 3, 4 
do SIWZ) i oświadczenia „Wykaz dostaw” (zał. Nr 6 do SIWZ) oraz dowodów czy dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów lub 
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 
UWAGA:  

Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi 

spełniać warunek zdolności technicznej  lit. c) w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego  

w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy Pzp., z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 
ustawy Pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia. 

 
UWAGA: 
Zamawiający informuje, iż na podst. art. 24aa ust.1 ustawy Pzp dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postepowaniu. 

 
 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w rozdziale XIV pkt 1 ppkt c) SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp: 

a) zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XV pkt 1 SIWZ informacje potwier-
dzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz  
zobowiązany jest, w odniesieniu do tych podwykonawców, przedstawić dokumenty, o których 
mowa  w rozdziale XV pkt 2 ppkt 2) ( KRS lub CEDIG) SIWZ. 

 
XV.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

 



 Strona 7 

 

2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku  
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 
 
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny by wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświad-
czenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-
nu składania ofert. 
 
UWAGA:  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa, w formie elektronicznej pod  
określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 
samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. 

 
 

2) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych  
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal  
wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu – zał. Nr 6 do SIWZ 

 
Uwaga: 
Wykonawca, który złoży od razu wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w rozdziale XV pkt 2,( KRS lub CEiDG,  
wykaz dostaw) a dokumenty te lub oświadczenia będą miały braki, wówczas Zamawiający zastosuje art. 26 ust. 3  
ustawy Pzp, tzn. wystąpi do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń. 

 
3. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę – przekazuje Zamawiającemu  bez wezwania, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi  informacji z sesji 
otwarcia ofert: 

1)  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  
kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  z Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika Nr 5 do SIWZ oraz 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje  
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym post postępowaniu. 

 
4. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi
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Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. XV pkt 1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 
 
XVI. Inne oświadczenia i dokumenty 

1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 

i załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy Kodeks 
cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ) – jeżeli dotyczy. 

5. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez  
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębior-
stwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie  
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 
UWAGA: 

W przypadku braku wykazania (złożenia uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu  
zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wpisanych przez Wykonawców informacji na podstawie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podanie informacji nieprawdziwych i wprowadzających Zamawia-
jącego w błąd będzie traktowane rygorystycznie, tj. skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępo-
wania. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji powoduje ten skutek, że Zamawiający nie jest 
zobowiązany do wzywania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

UWAGA: 
Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 

1) Rozdziale XV pkt 1 SIWZ (oświadczenie), Rozdziale XVI – składają wraz z ofertą wszyscy  
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktual-
ne na dzień złożenia oferty; 

2) Rozdziale XV pkt 3 (grupa kapitałowa) – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi  informacji z sesji otwarcia ofert, składają wszyscy  
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną 
ofertę; 

3) Rozdziale XV pkt 2 (KRS lub CEDIG, wykaz dostaw) – składa Wykonawca, którego oferta została 

http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi
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najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być  
aktualne na dzień ich złożenia. 

 
 
XVII.  Udział w postępowaniu innych podmiotów 

1. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp: 
(KONSORCJA) 
a) Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

b) Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami 
prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do 
oferty. 

c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  
o których mowa w rozdziale XV pkt 1 muszą dotyczyć wszystkich podmiotów łącznie w zakresie 
kompetencji, zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1 b pkt  1-3  ustawy Pzp). 

d) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty  
i oświadczenie, o których mowa w rozdziale XV pkt 1 (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ), rozdziale 
XV pkt 2 ppkt 1) (dotyczy CEDIG lub KRS), rozdziale XV pkt 3 (grupa kapitałowa) zobowiązany jest 
złożyć każdy z członków konsorcjum, w tym lider. 

e) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIV pkt 
1 c) (zdolności techniczne - wykonane dostawy), dokumenty wymienione w rozdziale XV pkt 2 ppkt 2) 
(wykaz dostaw), składa Wykonawca, którego ten dokument dotyczy, w taki sposób, aby samodzielnie 
potwierdzić spełnienie warunku w całości. 

f) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w rozdziale XV pkt 2.1) (KRS lub CEDIG). 

g) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem). 
h) Wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 2 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów. 

 
XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

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

 
1. Forma dokumentów: 

a) Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” 
przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (Uwaga: podpis nieczytelny  jest 
dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).  

b) Zamawiający wymaga, aby „za zgodność z oryginałem” była podpisana każda kopia strony dokumentu 
wchodzącego w skład oferty (którego złożenie nie jest wymagane w oryginale) zawierająca 
jakąkolwiek treść. 

c) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV pkt 1(oświadczenia), XV pkt 2 ppkt 2) (wykaz dostaw),  
XV pkt 3 SIWZ (grupa kapitałowa) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, należy 
złożyć w oryginale.  

d) Oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale XVI składane są w oryginale, z zastrzeżeniem 
Rozdziału XVI pkt 3 (Pełnomocnictwo). 

e) Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
f) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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g) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez Wykonawcę. 

h) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

i) Zamawiający nie będzie oceniał dokumentów dodatkowych załączonych do oferty, których nie 
wymagał w SIWZ. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być w wykazie 
załączników graficznie wyróżnione, tj.: 
-  spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, 
-  specjalnie opisane na okładce, 
-  wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień 

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
b) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

c) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

d) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą  
elektroniczną winny być kierowane na adres: agencja@region.zgora.pl 

e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

f) Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, adres e-mail 
podany przez Wykonawcę, został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem, potwierdzenie wysłania e-maila. 

g) Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres: 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Sulechowska 1 
65-022 Zielona Góra 
tel. +48 68 327 05 04 
e-mail: agencja@region.zgora.pl 

h) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający  
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

i) Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający 
zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj.http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi 

j) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

k) Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  
z Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż  
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej  
siedzibie. 

l) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 Anna Bagan  – e-mail (anna.bagan@region.zgora.pl)  
 
XIX.   Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy 
 
 

http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi
mailto:anna.bagan@region.zgora.pl
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XX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni.   

 
XXI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub 

czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
czytelnie  z użyciem długopisu lub atramentu). Oferta, wszystkie załączniki, wszelkie zmiany w treści 
oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy 
muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienną pieczątką. 
Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis. 

4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do 
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać 
dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści 
SIWZ. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostęp-
niane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo   
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za  
skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA 
zawierająca modyfikację oferty, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. 

9. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji  
z udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE.  
Po wycofaniu oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem 
terminu składania ofert. 

10. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co 
spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust. 1 Pzp. 

11. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania  
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści  
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie  
przewidzianym w rozdziale XVIII pkt. 2  niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca,  
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z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
14. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby: 

 wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, 

 oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, 

 wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 
 
 
XXII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Sulechowska 1, 
65-022 Zielona Góra, w Kancelarii Zarządu ARR S.A., w terminie  do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 9:00. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu, oznaczonym w sposób gwarantujący 
jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego oraz następująco opisane: 

 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
wraz z nr telefonu i poczty e-mail                                           Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Sulechowska 1  
65-022 Zielona Góra 

 
OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.: 
„Rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, rozliczania  

i zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy 

finansowej i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do 

posprzedażowej obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego 

oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza funkcjonalnie w pełni 

odpowiadającego rozbudowie”. 

Nr postępowania ZP/1/2019 

 
Nie otwierać przed dniem 31.07.2019 r. godzina 09:30 
 

 
UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, o których 
mowa w powyższej tabeli. 
 

3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za 
termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty,  z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym  z rejestrem. 

5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie 
dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę. 

 
XXIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze ul. Sulechowska 1, w sali 
konferencyjnej ARR S.A.,  w dniu  31.07.2019 r. o godz. 9.30. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy 
mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy 
WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, 
których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 
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4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje: 

 nazwy i adresy Wykonawców, którego oferta jest otwierana, 

 informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów, 
      niezwłocznie po otwarciu ofert  

 
 
XXIV.  Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca wypełni „Formularz ofertowy” - załącznik nr 2 do SIWZ, w którym pozycja cena brutto ogółem 
będzie stanowić cenę za wykonanie całości zamówienia. 

2. Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki, z zaokrąglaniem wyników 
do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej  
i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

3. Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycji cena brutto, 
Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto, pod warunkiem, iż cena nie jest wynikiem wyliczeń  
z formularza cenowego. 

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała 

zmianom. 
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe (opcjonalnie), wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

7. Zamawiający w złożonym formularzu ofertowym zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy 
Pzp, poprawiać będzie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 
8. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie  
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
XXV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między   

Zamawiającym a Wykonawcą. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
 
 
XXVI.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz  
 z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:  

1) C - cena oferty brutto - 60% 

W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: 

(najniższa cena brutto oferty / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%  

 
2) T – termin wykonania – 40 % 

Wykonawca zobowiązany jest podać jeden z poniższych terminów wykonania zamówienia. Jeżeli 
Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na to, 
że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania krótszy niż 40 
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dni – w ramach kryterium otrzyma 40 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania dłuższy niż 
120 dni – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ. 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w sposób następujący:  
-          oferta z terminem wykonania  40 dni od dnia zawarcia umowy – 40,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania  50 dni od dnia zawarcia umowy – 35,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania  60 dni od dnia zawarcia umowy – 30,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania  70 dni od dnia zawarcia umowy – 25,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania  80 dni od dnia zawarcia umowy – 20,0 pkt 
 - oferta z terminem wykonania  90 dni od dnia zawarcia umowy – 15,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania 100 dni od dnia zawarcia umowy – 10,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania 110 dni od dnia zawarcia umowy –   5,0 pkt 
- oferta z terminem wykonania 120 dni od dnia zawarcia umowy –   0,0 pkt 
 
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40  pkt.  
 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
S= C +  T  

 
 
XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Podpisanie umowy: 

1.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg 
warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ oraz „Formularzu ofertowym” 
przedstawionym przez Wykonawcę. 

1.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5  dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, e-mailem. 

1.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,             
o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 

1.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty  
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

1.5. W przypadku złożenia ofert wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi 
zawierać co najmniej: 

a) cel działania,  

b) sposób współdziałania,  

c) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,  

b) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,  

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia) 

e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia. 

1.6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Niepodpisanie umowy przez 
Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia 
umowy. 

1.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.8. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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2. Zmiany w umowie 

2.1 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.2 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe  jest tylko  

 w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
2.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy, w tym:  
1) zmiany podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się 

wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca 

wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania  

o zamówienie publiczne jak dotychczasowy podwykonawca, 

2.4   Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące 

następstwem nieterminowego przekazania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji 

zamówienia, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia umowy, 

2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający ani Wykonawca,  

w szczególności będące następstwem działania instytucji zewnętrznych, osób trzecich. 

2.5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności  
2.6. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy.  

2.7. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez 

obie Strony, pod rygorem nieważności. 

2.8. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

 
 
XXVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Nie dotyczy 
 
XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania   

o udzielenia zamówienia 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak 
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp 

 

XXX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 
chwili ich otwarcia. 

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, 
b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji, 
c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,  
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w czasie godzin urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego, 
d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do 

tych ofert,  
e) z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści 

złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu 
fotograficznego. 

                                                                                                                              
 
 

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

                              podpis Zamawiającego 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ:  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr od 1 do SIWZ;  
2. Formularz ofertowy - zał. Nr 2 do SIWZ; 
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3  

i 4 do SIWZ; 
4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. pkt 23) ustawy Pzp - zał. Nr 5 do SIWZ; 
5. Wykaz wykonanych dostaw – zał. Nr 6 do SIWZ  
6. Wzór pisemnego zobowiązania – zał. Nr 7 do SIWZ 
7. Projekt umowy –zał. nr 8 do SIWZ. 
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załącznik Nr od 1 do SIWZ 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do 

ewidencjonowania, rozliczania i zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza na istniejących 8 

stanowiskach pracy lub stworzenie odrębnego, jednolitego oprogramowania zintegrowanego z 

oprogramowaniem PBaza, na 8 stanowisk, funkcjonalnie w pełni odpowiadającego 

rozbudowie.  

Dostarczone oprogramowanie powinno być instalowane na komputerach osobistych 

pracujących w jednej sieci lokalnej z serwerem bazy danych, wyposażonych  w system 

operacyjny Microsoft Windows XP SP3 lub Microsoft Windows 7/8/10 o minimalnych 

parametrach: 2 GB pamięci RAM, procesor dwurdzeniowy, 50GB wolnej przestrzeni na dysku. 

2. Stanowiska wyposażone są w oprogramowanie PBaza pracujące na bazie danych FireBird. W 

przypadku dostarczenia oprogramowania adekwatnego do PBaza, oprogramowanie do obsługi 

bazy danych powinno być oprogramowaniem darmowym, działającym w sieci LAN, 

zainstalowanym na serwerach odbiorcy. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności powinien 

być ograniczony dla wskazanych operatorów. System powinien monitorować wejście, 

zalogowanie oraz wylogowanie.  

Oprogramowanie powinno wykorzystywać aktualny serwer baz danych Firebird 2.5 

Superserver.  W przypadku zastosowania innego systemu zarządzania bazą danych, 

Wykonawca dostarczy odpowiednie licencje oraz oprogramowanie, dokona konfiguracji 

systemu. Oprogramowanie musi być możliwe do uruchomienia na serwerze wyposażonym w 

8GB pamięci RAM, 2 procesory 4-rdzeniowe, 50 GB wolnej przestrzeni na dysku twardy 

wyposażonym w system operacyjny WMicrosoft Windows Serwer. 

 

Powyższe funkcjonalności powinny być uzupełnione i dostarczone przez Wykonawcę 

oprogramowania w następującym zakresie funkcjonalnym:  

1) Rozbudowa (lub integracja) oprogramowania PBaza o moduł rejestru wniosków  

o udzielenie pożyczki z dodatkową funkcjonalnością umożliwiającą: 

 Wysyłkę e-maila z potwierdzeniem rejestracji wniosku (stworzenie dodatkowej 

funkcji umożliwiającej wysyłkę potwierdzenia przyjęcia wniosku drogą e-mailową).  

 Wykonanie przykładowej wiadomości w formacie HTML, która będzie wysyłana 

jako potwierdzenie przyjęcia wniosku. W wiadomości mają być wyświetlane 

informacje pobierane z oprogramowania PBaza,  z danych dot. wniosku i danych 

klienta, w tym nazwa firmy, dane teleadresowe klienta, wnioskowana kwota, numer 

wniosku oraz data jego rejestracji.  

 Umożliwienie modyfikowania przez operatora danej wiadomości. 

 Wykonanie zapisu wysłanej wiadomości do opcji Korespondencja z Klientem, 

obsługiwanej przez oprogramowanie PBaza. 

 Wykonanie dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej wprowadzenie numeracji 

wniosków, jako rozbudowę oprogramowania PBaza lub zintegrowaną funkcję. 

 Integracja licznika wniosków z oprogramowaniem PBaza.  

2) Rozbudowa (lub integracja) oprogramowania PBaza o moduł rejestru umów pożyczek oraz 
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rejestru umów prawnych zabezpieczeń pożyczek, w tym: 

 Wykonanie dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej wprowadzenie numeracji 

umów pożyczek oraz numeracji umów prawnych zabezpieczeń pożyczek, jako 

rozbudowę oprogramowania PBaza lub zintegrowaną funkcję. 

 Integracja licznika umów pożyczek oraz licznika umów zabezpieczeń pożyczek z 

oprogramowaniem PBaza.  

3) Rozbudowa oprogramowania PBaza lub wykonanie zintegrowanego oprogramowania 

zewnętrznego, wykonującego opcję skoringu wniosków pożyczkowych. Podstawowe 

funkcje modułu skoringowego: 

 Zaczytywanie i weryfikacja danych z dostarczonych Wykonawcy arkuszy programu 

MS Excel (odrębny arkusz dla uproszczonej i pełnej księgowości - ok. 2600 pól). 

 Wykonanie okna „Arkusz oceny ryzyka”, do którego operator będzie wpisywał 

punktację. 

 Odwzorowanie pobranych danych na oknach oprogramowania (zbudowanie  

7 ekranów do prezentacji wczytanych wyników o odpowiednią ilość pól  

i rozszerzenie istniejącej bazy danych oprogramowania PBaza o kolumny  

w tabeli SKORING). 

 Umożliwienie edycji i sprawdzenia poprawności danych na każdym etapie 

wykonywania skoringu. 

 Wykonanie operacji matematycznych na podstawie poprawionych  

i wczytanych danych. 

 Przyporządkowanie wyniku do odpowiedniej kategorii klienta oraz odpowiedniej 

marży. 

 Podgląd danych historycznych wykonanego skoringu w danych wniosku. 

4) Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania PBaza bądź przygotowanie odrębnej funkcji 

modułu do generowania dokumentów (uchwał, umów, aneksów, notatek,  

pism itp.): 

 Przygotowanie ok. 50 stron wzorców dokumentów, które generowałyby się  

z danymi pobranymi z oprogramowania PBaza. Wzorce powinny być możliwe do 

edytowania przez użytkownika Systemu i być dostępne dla wszystkich 

zalogowanych operatorów. 

 Rozbudowa istniejącego Rejestru wniosków i umów o rejestr uchwał, jako 

rozszerzenia oprogramowania PBaza bądź oddzielne oprogramowanie 

umożliwiające: 

o Wydanie arkusza oceny ryzyka (część opisowa) 

o Przygotowanie notatki z inspekcji 

o Przygotowanie Oświadczenia o bezstronności 

o Generowanie Uchwały wraz z licznikiem i numeracją automatyczną. 

Powyższe wzorce dokumentów powinny być zintegrowane z bazą danych 

oprogramowania PBaza. Wzorce powinny mieć możliwość wprowadzania zmian w 

treści oraz układu dokumentu przez użytkownika oprogramowania. 

 Umożliwienie wysyłki do klienta wiadomości e-mail z informacją o udzieleniu 

pożyczki, jako rozszerzenie oprogramowania PBaza bądź oddzielne 

oprogramowanie zintegrowane z PBaza.  

 Przygotowanie wiadomości w formacie HTML, która będzie zawierała treść oraz 

odpowiednie informacje (dane teleadresowe, dane klienta), pobierane  
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z bazy danych obsługiwanych przez oprogramowanie PBaza. 

 Umożliwienie wykonania własnych pism o dowolnej treści, w dowolnym układzie 

danych,  z pobieraniem informacji z istniejącej bazy danych uzupełnianej przy 

pomocy oprogramowania PBaza przy pomocy znaczników  

i ich wydruk. Funkcja ma być wykonywana przy pomocy oprogramowania PBaza 

lub zewnętrznego oprogramowania zintegrowanego z PBaza, umożliwiającego 

wykonanie danej czynności. 

5) Rozbudowa oprogramowania PBaza o moduł lub przygotowanie nowego zintegrowanego z 

PBaza oprogramowania umożliwiającego wykonywanie dowolnych raportów, analiz i 

sprawozdań (Hurtownia Danych): 

 Oprogramowanie powinno umożliwiać wykonywanie dowolnych raportów dot. 

klientów, umów, wniosków, danych finansowych - z podziałem na produkty, 

wprowadzone znaczniki, operatorów. Moduł powinien umożliwić filtrowanie danych 

po rodzaju pożyczki, kwocie, okresie spłaty, numerach PKD, rodzaju działalności, 

wielkości przedsiębiorstwa, zatrudnieniu i obszarze inwestycji. Dane pobierane mają 

być z bazy danych uzupełnianej poprzez oprogramowanie PBaza. 

Wynik powinien być przedstawiony w formie tabelarycznej z możliwością importu 

do pliku CSV. 

 Umożliwienie zaczytywania, edytowania i raportowania dodatkowych danych do 

oprogramowania PBaza z zakresu projektu/umowy poprzez stworzenie dodatkowych 

pól i rozwinięcie tabel w PBaza bądź zintegrowanie zewnętrznego poprogramowania 

z PBaza o: 

o Wolumen pożyczek do wykonania/wykonany, okres budowy portfela,  

o Ilość pożyczek do udzielenia/udzielonych w projekcie 

o Nowe miejsca pracy zadeklarowane/utworzone 

o Nowe produkty/usługi zadeklarowane/utworzone 

 Stworzenie raportu stałego, zawierającego informacje o postępie danego produktu. 

 Wykonywanie zapytań warunkowych do bazy SQL obsługiwanej przez 

oprogramowanie Pbaza. 

6) Rozbudowa oprogramowania PBaza lub przygotowanie odrębnego oprogramowania 

zintegrowanego z PBaza, które umożliwi zarządzanie, edytowanie i raportowanie  

z przeprowadzonych kontroli. 

 Umożliwienie uzupełnienia informacji o zgłoszeniu do kontroli – stworzenie nowego 

ekranu zawierającego pola: data kontroli, dwa pola osoby kontrolujące, 

zatwierdzający kontrole, kontrolowany, adres przeprowadzonej kontroli, rodzaj 

kontroli (planowa, doraźna, kolejna – I, II, III do X), wynik kontroli (pozytywna, 

negatywna, z zastrzeżeniami), id kontroli, automatyczny numer kontroli 

(numer/2019), opis postanowień pokontrolnych (ok. 1000 znaków). 

 Raportowanie z przeprowadzonych kontroli (w okresie czasu, dla produktu) 

zawierający powyższe kolumny (raport stały) z możliwością filtrowania po dacie 

kontroli oraz po produkcie. 

 Generowanie pism dot. kontroli, pobierających informacje z oprogramowania PBaza, 

takie jak dane adresowe firmy, dane adresowe funduszu pożyczkowego, itp. Wzorce 

pism powinny być modyfikowalne. Wstępnie należy przygotować wzorce pism dot. 

kontroli, w tym: 

o zawiadamiających klientów o kontroli 

o upoważnień do kontroli 
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o Informacji pokontrolnej 

o checklisty (listy sprawdzającej). 

7) Rozbudowa obsługi posprzedażowej klienta, polegająca na przygotowaniu rozszerzenia 

oprogramowania PBaza lub przygotowanie zewnętrznego oprogramowania zintegrowanego 

z PBaza umożliwiającego: 

 Wysyłkę wiadomości SMS przypominającej Klientowi o nadchodzącym terminie 

zapłaty raty, opcja zintegrowana z oprogramowaniem PBaza na podstawie 

harmonogramu spłat pożyczki. 

 Przygotowanie przez dostawcę i wprowadzenie 3 wzorców wiadomości SMS 

pobierających informacje z bazy danych, obsługiwanych przez system PBaza. 

Dostawca powinien przygotować wzorzec dla wiadomości SMS z informacją  

o zaległościach, wzorzec dla wiadomości SMS z informacją o upływającym terminie 

rozliczenia zabezpieczeń oraz wzorzec dla wiadomości SMS  

z informacją o konieczności złożenia sprawozdania finansowego (PIT, CIT). Wzorce 

powinny pobierać wskazane informacje z bazy danych obsługiwanej przez 

oprogramowanie PBaza.  

 Umożliwienie klientowi (pożyczkobiorcy) dostępu zdalnego, poprzez przeglądarkę 

internetową, do harmonogramu spłat pożyczki, stanów umowy, korespondencji do 

klienta, dostępu do potwierdzeń sald, wystawianych faktur oraz integrację z 

oprogramowaniem PBaza. Rozwiązane powinno być oparte na serwerze WWW. Po 

stronie klienta (pożyczkobiorcy) obsługujące przeglądarki: minimum Internet 

Explorer 8 lub wyższy, Firefox 20.0 lub wyższy. Zamawiający informuje,  że 

posiadane zasoby  domeny internetowej  

i hostingu pozwalają na użycie następujących technologii: 1) PHP w wersji 5.5 lub 

wyższej; 2) Baza danych MySql. 

 Umożliwienie wykonywania, z oprogramowania PBaza bądź dodatkowego 

zintegrowanego oprogramowania, następujących operacji: zakładanie konta klienta, 

resetowanie hasła, wysyłka komunikatów do klienta z poziomu umów. Informacja 

zwrotna o odczytaniu komunikatu przez klienta. Informacja zwrotna o pobraniu 

terminarza, faktury czy innych dokumentów wysłanych na platformę.  

 Umożliwienie zdalnego usunięcia danych klienta z platformy. 

 Połączenie pomiędzy bazą danych a platformą internetową powinno być szyfrowane.  

 W celu ochrony przed atakami, system powinien sprawdzać czy nie zostały 

podmienione pliki wysłane na platformę internetową, przed ich pokazaniem. 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania pakietu oprogramowania zawierającego 

wszystkie opisane powyżej funkcjonalności wraz z jego wdrożeniem. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
............................................................ 
 (pieczęć Wykonawcy i nr tel.) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.) pn.: „Rozbudowa 
specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, rozliczania i zarządzania umowami 
pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy finansowej i scoringu, Moduł 
do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do posprzedażowej obsługi klientów oraz 
Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego oprogramowania zintegrowanego  
z oprogramowaniem PBaza funkcjonalnie w pełni odpowiadającego rozbudowie”. 
 

1. Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
za cenę ogółem brutto: ..................................... zł  

 
(słownie: ……………………………….................................................................................................). 
 

2. Oświadczam/y, że oferuję/oferujemy termin wykonania zamówienia (z przedziału 40 - 120 dni), który  

wynosi……….dni.  
(należy wypełnić zgodnie z zapisami SIWZ w Rozdziale XXVI pkt 2)) 

Uwaga: 

W przypadku niewypełnienia pkt 2, lub gdy wykonawca zaoferuje inny termin wykonania zamówienia dłuższy niż 120 dni, Zamawia-

jący odrzuci ofertę Wykonawcy na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 

3. Oświadczam/y zgodnie z  art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że: 

 
opcja a) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1; 
 
opcja b) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy 

będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, 

podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty 

podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł. 

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić. 
2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić. 
3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług. 

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi 
odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej



 

 

 

 
4. Oświadczam/y, że jestem małym /średnim przedsiębiorcą……………….(wpisać: tak lub nie). 
5. Wykonawca informuje, iż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej można pobrać ze strony internetowej:  

………………………………………………………………………………… 

6. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. Uważam/y się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, a w przypadku 
przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy. 

8. Oświadczam/y, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

9. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu usług:  

a) zakres:  ………………………………………….……………………….…………………… 

b) nazwa  i adres podwykonawcy:  ....................................................................................... 

c) % udział w wykonaniu zamówienia………………………………………………………… 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Nr tel. ……………………………………………,  
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………... 
 

11. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …. informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(jeśli dotyczy – należy załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą 
tajemnice przedsiębiorstwa) 
 

12. Oferta została złożona na ………………..….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych 

od nr ………..….do nr……………... 

 

13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

 

 
……………………….dn. ……………………                         …………………………………………… 

Podpis* *wykonawcy lub uprawomocnionego 
Przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy 

 

*-niepotrzebne 

**UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa 

specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, rozliczania i zarządzania 
umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy finansowej  
i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do posprzedażowej 
obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego 
oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza funkcjonalnie w pełni 
odpowiadającego rozbudowie”. 

 
prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  Rozdziale XIV pkt 1 ppkt c) SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Rozdziale XIV pkt 1 ppkt c) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

 z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa 

specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, rozliczania i zarządzania 
umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy finansowej  
i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do posprzedażowej 
obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego 
oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza funkcjonalnie w pełni 
odpowiadającego rozbudowie”. 

 
prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt  

12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 

ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-



 

 

 

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu  

 z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Załącznik nr  5  do SIWZ 
    ………………………………      
              Pieczęć Wykonawcy 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH / NIENALEŻĄCYCH* 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w 
art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp.   

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji 
o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie (oświadczenie nie może 
być złożone wraz z ofertą) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, rozliczania i 
zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy 
finansowej i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do 
posprzedażowej obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego 
oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza funkcjonalnie w pełni 
odpowiadającego rozbudowie”. 

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................... 
z siedzibą w  ………………………………………………………...……………………………… 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ............................................. 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
 

□     Nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów  
 
□     Nie przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty 

częściowe 

□     Przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu 

oferty lub oferty częściowe  
 

 (należy wymienić Wykonawców z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib): 

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

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

Na potwierdzenie, iż przynależność do tej samej grupy kapitałowej, nie zakłóca konkurencji                                        
w postępowaniu, przedkładam wraz z niniejszym oświadczeniem następujące dokumenty bądź  
informacje………………………………………………………………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X  

   

........................ dnia ....................   
                                                             ................................................................................. 
                                                                                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców osobno. 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
………………………………      
           pieczęć Wykonawcy 

 
WYKAZ DOSTAW 

Przedmiot zamówienia pn. „Rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do 

ewidencjonowania, rozliczania i zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego 
Moduł rejestrów, Moduł analizy finansowej i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, 
Moduł raportów, Moduł do posprzedażowej obsługi klientów oraz Moduł kontroli lub stworzenie 
odrębnego, jednolitego oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza 
funkcjonalnie w pełni odpowiadającego rozbudowie”. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat od dnia ogłoszenia 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw polegających łącznie  
w ramach każdego kontraktu/umowy na  dostawie oprogramowania finansowego wraz z jego wdrożeniem,  
o wartości zamówień łącznie co najmniej 80 tys. złotych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są  
wykonywane należycie. 

 

Lp.  

Przedmiot umowy 
 

(należy podać parametry 
wykonanych dostaw, tj. opis   

wskazujący, że dostawy 
spełniają 

wymagania określone w SIWZ                          

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Data wykonania 
dostawy 

 
    dzień/miesiąc/rok 

 
 

 
 
Wartość wykonanej 

dostawy Nazwa Wykonawcy 

 1. 

 
 
 
 
 

    

 
 
2. 
 
 

     

3. 

 
 
 
 

    

 
…. 
 

     

 
Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane, określające czy zostały one wykonane należycie. 
 
......................, data …… …… 2019 r. 

          ___________________________ 
Pieczątka i czytelny  podpis  Wykonawcy 

 lub osoby/osób  uprawnionych 

do  reprezentowania  Wykonawcy* 

UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis 



 

 

 

 
………………………………      
           pieczęć Wykonawcy 

 Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

 
 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

Postępowanie przetargowe pn.: „Rozbudowa specjalistycznego oprogramowania do ewidencjonowania, 

rozliczania i zarządzania umowami pożyczkowymi PBaza, obejmującego Moduł rejestrów, Moduł analizy finansowej  
i scoringu, Moduł do generowania dokumentów, Moduł raportów, Moduł do posprzedażowej obsługi klientów oraz 
Moduł kontroli lub stworzenie odrębnego, jednolitego oprogramowania zintegrowanego z oprogramowaniem PBaza 
funkcjonalnie w pełni odpowiadającego rozbudowie”. 
 
Ja/My ………………………………………………..(imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania:  

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

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oświadczam/y, że będę solidarnie odpowiadał za powstałą szkodę Zamawiającego wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy oraz 
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia następujące niezbędne zasoby  – (zaznaczyć właściwe): 

□ zdolności techniczne  

□ zdolności zawodowe  

□ zdolności ekonomiczne lub finansowe  

 

1. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  

 

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

 

2. Stosunek prawny, jaki łączy Wykonawcę z podmiotem trzecim: 

 

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

    

3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów: 

 

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

 

4. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:  

 



 

 

 

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

5. Czy  podmiot, na zdolności którego Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą…………….(należy wpisać tak 
lub nie). 
 
 
 
 
…………………………………………………………2019 r. 
            (miejsce i data złożenia oświadczenia) 
 

 
……………………………………………. 

              (podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby* 
 
 

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


