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Realizacja projektu                                                                                                   „XX Ogólnopolskie Integracyjne  
Warsztaty Artystyczne” w terminie od dnia 01 

czerwca do dnia 31 października 2022 

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON  

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022   

Miejsce realizacji imprezy plenerowej – „ XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach 

Artystycznych”. 
 

 
I. NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, 
ul. Wyspiańskiego 4, 75- 629 Koszalin,  tel. 94 345-08-53,  
NIP:669-19-13-337, KRS nr 0000036441 
 

II.TRYB WYBORU 

OFERTY 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, opisaną w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
Kierunek pomocy: WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH W RÓZNYCH 
DZIEDZINACH ŻYCIA 
Typ projektu: spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym ( w szczególności: 
warsztaty, zawody, koncerty) 
Nazwa zadania: 
Zadanie 10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego 
Zadanie 9) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach 

 

Harmonogram postępowania: 

  - Dnia 14.06.2022 r. zaproszenie do składania ofert. 

  - Dnia 27.06.2022 r. do godziny 15:30 – ostateczny termin złożenia ofert. 

  - Dnia 28.06.2022 r.  – ogłoszenie decyzji o wyborze ofert. 

 

 
III.PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

 
Wybór ośrodka, w którym zostanie zrealizowana impreza – XX Ogólnopolskie Integracyjne 
Warsztaty Artystyczne  

IV.OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 1 (jednego) ośrodka dostoswanego do osób 
z niepełnosprawnością, gdzie w dniach 14-16 września 2022 roku zorganizowana zostanie 
impreza plenerowa dla 440 osób, w tym:  
- zakwaterowanie 230 osób (nocleg wraz ze śniadaniem  w dniach 14-15 oraz 15-16 września 
2022 roku)  
-Poczęstunek w pierwszym dniu imprezy (14.09.2022r.) –  danie na ciepło  dla 50 osób 
serwowane na świeżym powietrzu 
-  wyżywienie dla 230 osób - 3 posiłki  (obiad w dniu 14września 2022r., 2 x kolacja – w dniu 14 
września 2022 oraz 15 września 2022r.) 
-   2 pikniki - ciepłe potrawy obiadowe  (np. grill) dla 440 osób (w dniach 15,16 września 2022r.) 
-  Udostepnienia terenu zielonego  w Ośrodku, w celu realizacji  3 dniowej imprezy dla  440 osób 
(możliwość rozłożenia namiotów, stołów, krzeseł, sztalug itp.) 
- w razie niepogody  (deszczu, silnego wiatru itp.) zapewnienie zadaszonego  miejsca do dalszej 
realizacji imprezy 
 

V. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

1. Noclegi wraz ze śniadaniem  

  Nocleg (w terminie 14-15.09.2022) – 2 noclegi dla 230 osób (170 osób  
z niepełnosprawnością intelektualną (w tym również z niepełnoprawnością ruchową) 
oraz 60 osób – opiekunów osób z niepełnosprawnością, artystów) wraz ze śniadaniem, 
pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką, ogrzewane domki maksymalnie 8 osobowe 
z łazienkami.  Ośrodek powinien być dostoswany do potrzeb  osób 
z niepełnosprawnościami. Śniadanie – w formie szwedzkiego stołu   obejmującego  
przynajmniej jedno danie na ciepło   
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2. Wyżywienie: 
a. Wyżywienie dla 230 osób (170 osób  z niepełnosprawnością intelektualną (w tym 

również z niepełnoprawnością ruchową) oraz 60 osób – opiekunów osób 
z niepełnosprawnością, artystów)  - 3 posiłki  (obiad w dniu 14września 2022r., 2 x 
kolacja – w dniu 14 września 2022 oraz 15 września 2022r.) 

 Śniadanie - w formie szwedzkiego stołu   obejmującego  przynajmniej jedno danie 
na ciepło   

 Obiad -  obejmujący przynajmniej dwa dania na ciepło  (zupa i drugie danie) oraz 
napój, najlepiej w formie szwedzkiego stołu; 

 Kolacja – w formie szwedzkiego stołu   obejmującego  przynajmniej jedno danie na 
ciepło   

b. 2 pikniki – przynajmniej 2 ciepłe potrawy obiadowe  (np. w formie  grilla) + zupa  
dla 440 osób (w dniach 15,16 września 2022r.) – dania przygotowane na ciepło i 
serwowane na świeżym powietrzu – zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do ich 
spożycia (naczynia oraz obsługa poczęstunku  zabezpieczona przez ośrodek) 
 

c. Poczęstunek w pierwszym dniu imprezy (14.09.2022r.)  –  danie na ciepło  dla 50 
osób serwowane na świeżym powietrzu – zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do ich 
spożycia (naczynia oraz obsługa poczęstunku  zabezpieczona przez ośrodek) 

  
 
3. Miejsce realizacji Imprezy:  

Udostepnienia terenu zielonego   Ośrodka, w celu realizacji  3 dniowej imprezy dla  440 
osób – w tym osób z niepełnosprawnością ruchową (z możliwością rozłożenia namiotów 
– ok 18 – o różnej powierzchni, licznych  stołów, krzeseł, sztalug itp. Dostarczonych przez 
organizatora imprezy w celu realizacji imprezy – sprzęt w ilości odpowiedniej do 
zaproszonych gości- 440 osób) 
- w razie niepogody  (deszczu, silnego wiatru itp.) zapewnienie zadaszonego  miejsca do 
dalszej realizacji imprezy 
 

4. Wymagania wobec ośrodka: 
 

 
a. hotel o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 

sierpnia 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 
169, z późn. zm.) lub obiekt szkoleniowy, lub obiekt konferencyjny, zlokalizowane do 25 
km od Koszalina (km wyliczone na podstawie odległości na mapach google wpisując 
miejscowość Koszalin  oraz miejscowość  w której zlokalizowany jest ośrodek wraz 
z nazwą ulicy,  wybierana jest najkrótsza droga - przy uwzględnieniu dróg przejezdnych i 
dostępnych – dostosowanych do jazdy przez autobusy/autokary) 

b. Dostosowanie pomieszczeń, pokoi/domków, dojścia do toalet, jadalni, pikniku  oraz  
terenu zielonego do osób z niepełnosprawnością - w tym poruszających się o kulach czy 
na wózkach inwalidzkich-  zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

c. Dostęp do toalety osób  biorących udział w imprezie nie będących zakwaterowanych 
w ośrodku  

d. Ośrodek powinien być ogrodzony, tak aby na miejsce imprezy nie mogły wejść osoby 
postronne 

e. Podczas realizacji 2 pikników – zapewnienie miejsca do ich realizacji zapewnienie 
odpowiedniej ilości miejsc do ich spożycia  

f. Możliwość rozmieszczenia na terenie ośrodka namiotów, krzeseł, sztalug, sprzętu 
nagłaśniającego, rozwieszenie bannerów, tablic informacyjnych w    celu realizacji 
imprezy 

g.  Ośrodek podczas trwania imprezy  powinien być wyłączony z użytku dla innych osób 
postronnych (noclegi, wyżywienie itp.) 

h. Udostepnienie na terenie ośrodka dużego, zamykanego  pomieszczenia przeznaczonego 
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na magazyn ( w celu zabezpieczenia  przewiezionych rzeczy tj. namioty, napoje, krzesła, 
stoły, sprzęt nagłaśniający, materiały plastyczne, nagrody, suchy prowiant),  

i. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla busów i autokarów, którymi 
przyjadą zaproszeni goście – minimum 15 stanowisk  

j. Udostępnienie terenu zielonego  oraz pomieszczenia magazynowego  organizatorowi 
imprezy od dnia  12 września 2022 roku  w celu rozplanowania, rozmieszczenia i 
prawidłowego przygotowania miejsca do realizacji imprezy 

 
5. Terminy: 

Czas realizacji imprezy 14-16 września 2022 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
WRAZ Z OPISEM 
DOKONYWANIA 
OCENY ICH 
SPEŁNIENIA 
 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

VII. INFORMACJE O 
WYKLUCZENIU 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, 
określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  
 
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

VIII. OFERTA 
CZĘŚCIOWA 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

IX. TERMIN 
WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 14 do 16 września 2022roku   

X. PRZYGOTOWANIE 
OFERTY 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 27 

czerwca  2022 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4, 75- 629 

Koszalin, (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na miejsce realizacji imprezy plenerowej – „ XX Ogólnopolskich Integracyjnych 

Warsztatach Artystycznych”. 

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:  
 
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania ofertowego;  

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; 
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c)  Pozostałe, niżej wymienione załączniki 

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny 

oferty. 

 

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez Wykonawcę. 

 

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.  

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XI. WARUNKI 
UNIEWAŻNIENIA 
POSTĘPOWANIA 

Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 

XII. KRYTERIA 
WYBORU OFERTY 

 

Kryteria oceny oferty to: koszty noclegu wraz ze śniadaniem, wyżywienia osób biorących udział w 
imprezie (zgodnie z   wymogami zwartymi w ofercie ),  doświadczenie w prowadzeniu działań dla 
dorosłych ONI, lokalizacja ośrodka, dostosowanie ośrodka do osób z niepełnosprawnością 
ruchową   
 

 koszty noclegu wraz ze śniadaniem oraz wyżywienia osób biorących udział w imprezie   
z podziałem na kategorie:  0 -100%, 
 Kryterium wynagrodzenie (W) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanego 
wynagrodzenia (Wmin) z wynagrodzeniem podanym w ocenianej ofercie (Woof), tj:  W = Wmin. / 
Woof. x 25% w każdej z wymienionej podkategorii:  
 

I. Koszt zakwaterowania uczestników Imprezy - noclegi wraz ze śniadaniami (cena za 1 
nocleg wraz ze śniadaniem) – 0-41% 

II. Koszt wyżywienia uczestników nocujących – 3 posiłki: 1 obiad, 2 x kolacja  (cena za jeden 
posiłek) – 0-24% 

III. Koszt wyżywienia  osób biorących udział w imprezie podczas 2 pikników integracyjnych 
(cena za jeden osobę) 0- 26% 

IV. Koszt poczęstunku w pierwszym dniu imprezy (cena za jedną osobę) 0-9% 

  
 
Wynagrodzenie w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być wynagrodzeniem brutto, tzn. 
obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 
100%.  
 
 
 

 

XIII. OCENA I WYBÓR 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 
 

Ocena ofert planowana jest na dzień 28 czerwca  2022 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór 
najkorzystniejszych ofert  na stronie internetowej Zamawiającego  
www.niepelnosprawni.koszalin.pl 
 
Termin ogłoszenia wyboru ofert może zostać przełożony o czym Oferenci zostaną powiadomieni 
za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego. 
 
Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając 
pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  
 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi 
Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana 
w budżecie. 
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Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. 
W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem 
ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.  
 
 

XIV. DODATKOWE 
INFORMACJE 

1.W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w 
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od 
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w 
załączniku nr 3 dot. doświadczenia poprzez kontakt z instytucją organizującą imprezę .  

3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni od terminu złożenia oferty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.  
5. Każdy Oferent / Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt 
ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w 
przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do 
poniesienia przez Zamawiającego.  

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich.  

7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi w miesiącu  wrześniu 2022 roku  na podstawie 
protokołu  zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy sporządzonego w dwóch egzemplarzach 
oraz  poprzez wystawienie faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku. 

8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez 
Zamawiającego transzy z PFRON w Szczecinie. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne 
odsetki za zwłokę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym 
dotyczących stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i 
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego opisem  oraz 
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zamieszczonych w ogłoszeniu oferty 
oraz w późniejszym etapie realizacji umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2022 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGĘ W SPRAWIE ORGANIZACJI  XX OGÓLNOPOLSKICH INTERGACYJNYCH 

WARZTATÓW ARTYSTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, OPISANĄ W  WYTYCZNYCH W 

ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH ART. 36 USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I 

SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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I. DANE I ADRES WYKONAWCY: 

 

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

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

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

NIP: …………………………………………….. 

Regon……………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:  

………………………………………………………, e-mail: ………………………………………………….. 

.tel.: ………………………………………………. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2022 na realizację  XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych 

- koszty zakwaterowania i wyżywienia osób biorących udział w Imprezie  w dniach 14-16 września 2022 realizowanego 

w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych KONKURS nr 

1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, oferuję wykonanie powyższej usługi za wynagrodzenie brutto przeprowadzenia 1 godziny 

treningów w mieszkaniu treningowym wynoszące: 

 

Kategoria   

Cena  noclegu wraz ze śniadaniem oraz wyżywienia 
osób biorących udział w imprezie   z podziałem na 
kategorie (cena jednostkowa brutto  podana w 
polskich złotych) 

 

Waga procentowa 
poszczególnych 
kategorii   łącznie 
100% 

Koszt zakwaterowania uczestników Imprezy - 
noclegi wraz ze śniadaniami (cena za 1 nocleg 
wraz ze śniadaniem) 
 

 0-41% 

Koszt wyżywienia uczestników nocujących – 3 
posiłki: 1 obiad, 2 x kolacja  (cena za jeden 
posiłek) 

 0-24% 

Koszt wyżywienia osób biorących udział w 
imprezie podczas 2 pikników integracyjnych 
(cena za jeden osobę) 

 -0-26% 

Koszt poczęstunku w pierwszym dniu imprezy 
(cena za jedną osobę) 

 0-9% 
 

 
  
 
1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie określonym 
w zapytaniu ofertowym nr 2/2022 
2. Oświadczam, iż  Ośrodek spełnia określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.  

3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ogłoszonych przez PFRON 
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4. Oświadczenie Oferenta: 
Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuje wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 2/2022 i zapewniam: 
a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,  

b) gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn 
niezależnych od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie 

c) gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,  

d) gwarancję ważności oferty przez 90 dni od daty jej złożenia,  

e) dyspozycyjność, 

f) spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie co potwierdzam załączonymi dokumentami. 

 
6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  
 
7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku 
wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego 
 
8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty dostarczę wszelkie niezbędne dokumenty do realizacji oraz rozliczenia 
umowy   w tym protokołu  zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy sporządzonego w dwóch egzemplarzach oraz  
poprzez wystawienie faktury/rachunku 
 

9. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.   

 
Nazwa, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, email: 

 
 

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

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

 
 …………………….dnia………………………………                                      ……………………………………………………………… 

                                             czytelny podpis Oferenta 

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki) 

 ……………………………………………………. 

-    ……………………………………………………... 

-    ……………………………………………………. 

-    …………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 /2022  

 
 

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  O S O B O W Y C H  L U B  K A P I T A Ł O W Y C H  
 

Ja niżej podpisany/a  

…………………………………...………………………………………….……………………….…………………………………………….……………….…………, 

oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie lub osobami wykonującymi 

w imieniu Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie czynności 

związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

 

 

 …………………………..…….dnia…………………                                          ……………………………………………………………… 
                                                        czytelny podpis Oferenta 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 


