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1.  NAZWA ORAZ ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:  Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.   
                                                                ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze 
Numer tel.:                                            +48 32 438 63 00 
Adres poczty elektronicznej:              przetargi@arena-zabrze.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
http://www.arena-zabrze.pl/zamowienia 

2.  ADRES STRONY 
INTERNETOWEJ, NA 
KTÓREJ 
UDOSTĘPNIANE 
BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA SWZ 
ORAZ INNE 
DOKUMENTY 
ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z 
POSTEPOWANIEM O 
UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą 
udostępniane na stronie internetowej:  http://www.arena-
zabrze.pl/zamowienia 

3.  TRYB UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r.z pozn. 
zmianami) zwaną dalej pzp.  

4.  INFORMACJA, CZY 
ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE WYBÓR 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z 
MOŻLIWOŚCIĄ 
PROWADZENIA 
NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji.  
 
 

5.  OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

Dostawa mobilnych urządzeń doświetlających murawę. 
 

Do zadań Wykonawcy należy dostarczenie dwóch sztuk urządzeń 
doświetlających murawę o powierzchni min. 100 m2 każde, pracujące w 
trybie całorocznym.   
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do 
SWZ (OPZ).  

 
Kod CPV: 31500000-1      Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
                  31527200-8      Oświetlenie zewnętrzne 

Zadanie jest współfinansowane przez Ministra Sportu ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska 
– Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019.  

mailto:przetargi@arena-zabrze.pl
http://www.arena-zabrze.pl/zamowienia
http://www.arena-zabrze.pl/zamowienia
http://www.arena-zabrze.pl/zamowienia
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 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

6.  TERMIN 
WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

Planowany termin realizacji zadania: 
a. rozpoczęcie   - dzień podpisania umowy 
b. zakończenie  - 4 tygodnie  od dnia podpisania umowy.  

7.  PROJEKTOWANE 
POSTANOWIENIA 
UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały  
w załączniku nr 2 do SWZ (projekt umowy).  

8.  INFORMACJE O 
ŚRODKACH 
KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, 
PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SIĘ 
Z WYKONAWCAMI, 
ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy 
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczna przy 
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji.  

3. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 
jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniportalu dostępnym pod 
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz 
Regulaminie ePUAP.  

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, 
określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając 
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do 
komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 
środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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8. W postepowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja 
elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP uraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 
formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 
pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@arena-zabrze.pl  

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie 
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki; 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 
przetargi@arena-zabrze.pl. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

9.  INFORMACJE O 
SPOSOBIE 
KOMUNIKOWANIA 
SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W 
INNY SPOSÓB NIŻ 
PRZY UŻYCIU 
ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ W 
PRZYPADKU 
ZAISTNIENIA JEDNEJ 
Z SYTUACJI 
OKREŚLONYCH W 
ART. 65 UST. 1, ART. 
66 I ART. 69 PZP 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazanych w SWZ.  

10.  WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO 
KOMUNIKOWANIA 
SIĘ Z 
WYKONAWCAMI  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
- w części technicznej:  
Dariusz Kołodziej, tel. +48 32 438 63 08, 505 419 025 
 
- w sprawie potwierdzania złożonych oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji: 
Monika Lipich, tel. +48 32 438 63 15, 517 960 480   
 
e-mail: przetargi@arena-zabrze.pl 

11.  WADIUM  1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, jest zobowiązany do wniesienia wadium 

mailto:przetargi@arena-zabrze.pl
mailto:przetargi@arena-zabrze.pl
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w terminie do 18.03.2021r. do godz. 10:00. 
2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: 

cztery tysiące pięćset PLN). 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
a. w pieniądzu; 
b. gwarancjach bankowych;  
c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust.5  pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310, 
836, i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w Pekao S.A. nr: 27 1240 4272 
1111 0010 5787 3784, na którym będzie ono przechowywane. 

5. Wadium w pieniądzu musi być wniesione przed terminem złożenia 
ofert, a za termin wniesienia przyjmuje się datę uznania na 
rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, 
dokument – gwarancja, poręczenie – musi być przekazany 
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla 
niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W 
przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, 
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 pzp. 

7. Zasady zwrotu wadium wykonawcy oraz utraty wadium przez 
wykonawcę wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego reguluje art. 
98 pzp.   

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA 
OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 
17.04.2021 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert .  

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 
upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach 
zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą . 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 
bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia 
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
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13.  OPIS SPOSOBU 
PRZYGOTOWANIA 
OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć 
zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na 
platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla 
systemu Linux i MAC OS.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu.  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien 
stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z folderu Wykonawca 
zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 
kroku za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje 
folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 
wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w 
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 
pliku archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, 
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  
a. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę 

składa pełnomocnik;   
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b. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

c. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;  

d. Przedmiotowe środki dowodowe: dokumentacja techniczna 
producenta, potwierdzająca zgodność zamówionych mobilnych 
urządzeń doświetlających murawę  oświetlenia  z wymaganiami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia            

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być 
złożone w oryginale.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty  musi być złożone w oryginale w 

takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
uprawomocnionego.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub 
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie.  

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek 
dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami 
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

14.  SPOSÓB ORAZ 
TERMIN SKŁADANIA 
OFERT  

1. Wnioskodawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia 
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 
dnia 18.03.2021 r. do godz. 10.00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego 
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na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty został pisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

6. Wykonawca po upływie  terminu do składania ofert nie może wycofać 
złożonej oferty.  

15.  TERMIN OTWARCIA 
OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2021 r. o godz. 11.00. 
2. Otwarcie ofert jest niejawne.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonych działalności gospodarczych albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która 
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

16.  PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, O 
KTÓRYCH MOWA W 
ART. 108 UST. 1  

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których 
zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 upzp tj. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o 
którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania 
lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
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przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 
przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 upzp, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 
tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

17.  WARUNKI UDIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki o których mowa w art.  112 upzp i którzy wykażą ich spełnianie na 
poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem poniżej oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których 
mowa w art. 108  upzp: 
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1. warunek posiadania zdolności do występowania w obrocie 
gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych 
warunków.  

2. warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków 

3. warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że 
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył 
co najmniej 2 jednostki doświetlające (tj. mobilne urządzenia 
doświetlające murawę) o parametrach nie mniejszych niż wskazanych w 
OPZ, na obiekty sportowe lub do klubów na terenie Europy, na których 
prowadzone są rozgrywki w piłkę nożną w ramach krajowych rozgrywek 
ligowych na najwyższym szczeblu. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 4 do 
SWZ; 

4. warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

18.  PODMIOTOWE 
ŚRODKI 
DOWODOWE  

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 112 upzp należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 112  upzp – Załącznik nr 6 do SWZ; 

2. wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 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 lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;  
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w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy. Z wykazu ma wynikać spełnianie warunku określonego w pkt 
16 ppkt 3 – Załącznik nr 7 do SWZ;  

3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - 
Załącznik nr 8 do SWZ i Załącznik nr 5 do SWZ.  

19.  SPOSÓB OBLICZENIA 
CENY 

1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z umową. 

2. Wykonawca działając z należytą starannością odpowiednią dla 
profesjonalnego podmiotu wykonującego daną działalność, przy 
opracowaniu oferty powinien skalkulować wszystkie potencjalne 
rodzaje ryzyka ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy, a wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić 
podatek VAT. 

4. Cena oferty będzie ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez okres 
realizacji zamówienia. 

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 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 wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. W ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca ma obowiązek:  
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b)  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c)  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem 
podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d)  wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie  
z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń  
w walutach obcych. 

20.  OPIS KRYTERIÓW 
OCENY OFERT, 
WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH 
KRYTERIÓW, I 
SPOSOBU OCENY 
OFERT 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie 
kryterium: 

Opis 
kryterium 

War. % 
kryt. 

Zasady przydzielania punktów 

cena 100 % 

    min. wartość zaproponowana w ofertach 
------------------------------------------------------------- x 100 pkt. 
   wartość zaproponowana w badanej ofercie 
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2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w 
terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składający oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że cena wydaje się rażąco niska w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 1 i 10 upzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,  w tym 
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 
części składowych, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia..   Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Wyjaśnienia i dowody mogą dotyczyć w szczególności aspektów 
wskazanych w art. 224 ust. 3 upzp. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w 
ofercie ceny lub kosztu. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie 
postawione w SWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów 
wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1. 

21.  INFORMACJE O 
FORMALNOŚCIACH, 
JAKIE MUSZĄ 
ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  i 
poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o  
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację  wykonawców, których oferty zostały odrzucone  
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

2. Informacje o których mowa w pkt 1 Zamawiający niezwłocznie 
udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.  

3. O ewentualnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, a także umieszcza te informacje na stronie 
postępowania 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z 
wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
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przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób  z zastrzeżeniem przepisu 
art. 308 ust. 3 pkt 1 ppkt a) tj. gdy będzie złożona jedna oferta. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert i wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert albo unieważnić 
postępowanie. 

6. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone 
zamówienie, o miejscu  i terminie zawarcia umowy. 
 

22.  POUCZENIE O 
ŚRODKACH 
OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów upzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 469 pkt 15 upzp  oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp, a także od zaniechania przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
zobowiązany. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami upzp, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
 

23.  ZAŁĄCZNIKI 
STANOWIĄCE 
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
2. Załącznik nr 2 – Wzór (projekt) umowy. 
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z 

postępowania. 
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków udziału. 

6. Załącznik nr 6  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

7. Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw 
8. Załącznik nr 8 –   Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do 

dyspozycji niezbędne zasoby 
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Załącznik nr 3 
 

  

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przedmiot zamówienia :   Dostawa mobilnych urządzeń doświetlających murawę 

 

Zamawiający : 

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. 
ul. F.  Roosevelta 81 

41-800 Zabrze 
 
 

Wykonawca :   ........................................................................................................................................................ 

1. My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy po zapoznaniu się ze "Specyfikacją 

Warunków Zamówienia",  składamy niniejszą Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z SWZ i wzorem umowy.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Cena naszej Oferty za dostawę całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

a. ................................ zł netto, (słownie  zł ............................................... netto) 

b. ................................ zł  podatek VAT, (słownie  zł ................................... podatek VAT) 

c. ................................ zł brutto, (słownie  zł ........................................................ brutto) 

4. Termin gwarancji ……… miesięcy (nie mniej niż 36 m-cy). 

5. Termin rękojmi za wady ……… miesięcy (nie mniej niż 36 m-cy). 

6. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie/z podwykonawcami*. Następujące 

części zamówienia zrealizujemy z pomocą podwykonawców: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej Oferty.  

8. Nasza Oferta zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

9. Oświadczamy,   że   w   celu   wykazania   spełniania   warunków   udziału w postępowaniu 

powołujemy się na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………………... do ………………… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. W załączniku nr _____ do oferty 

zostały wykazane środki podjęte w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

11. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej 

oferty są: ........................................................................................tel. ........................................ 

12. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z nim i na warunkach w nim określonych w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami postępowania i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

15. Oferta składa się z …….. zapisanych stron. 

Data : ........... 2021r. 

 
Podpisano :       
Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis: 

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

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

* niepotrzebne skreślić. 

Załączniki do oferty: 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 
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Załącznik nr 4 
 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 o braku podstaw do wykluczenia 

 w okolicznościach, o których mowa w art. 108 

(nazwa Wykonawcy) ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Dostawę mobilnych urządzeń doświetlających murawę 

      

 
 

działając w imieniu: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

……………………………….. dnia _ ………………………………….. 

 
 
………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 5  
 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 
 

 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 upzp, w 

odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca 

polega wykazując spełnianie warunków, a które to podmioty 

będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 

 

 

 

 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia niezbędne zasoby na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:  

Dostawę mobilnych urządzeń doświetlających murawę 

 

      

oświadczamy, że w odniesieniu do:  

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

nazwa podmiotu 

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

……………………………….. dnia _ ………………………………….. 

 
 
………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 
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Załącznik nr 6  
 

 

 OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w 

 postępowaniu, o których mowa w art. 112 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) ustawy Pzp 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

      

Dostawę mobilnych urządzeń doświetlających murawę 

 

 
 

działając w imieniu: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 

……………………………….. dnia _ ………………………………….. 

 
 
………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinno być złożone w 
imieniu wszystkich Wykonawców. 
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Załącznik nr 7 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

WYKAZ DOSTAW 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

Dostawę mobilnych urządzeń doświetlających murawę 

 

       

przedkładamy wykaz dostaw w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 

ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i 

których opis został zamieszczony w SWZ: 

 

Lp. 
Nazwa 

Dostawcy 

(podmiotu) 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

dostaw 

Przedmiot 

dostawy 

Wartość 

dostawy 

brutto 

(PLN) 

Dzień 

/miesiąc 

/rok 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

 

 

 

……………………………….. dnia _ ………………………………….. 

 
 
………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 8 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do 

dyspozycji niezbędne zasoby 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

Dostawę mobilnych urządzeń doświetlających murawę 

 

zobowiązuję się do oddania Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia do dyspozycji zasoby w: 

 zakresie: 

…………………………………….. 

sposobie  

…………………………………….. 

okresie 

od ………………… do ……………… 

 

 

       

 

 

……………………………….. dnia _ ………………………………….. 

 
 
………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 


