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Warszawa, dn. 29.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe
nr EA/ZPN-2/9/22

Powstaje w kontekście projektu
ANSI – Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości,
z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” przy użyciu systemu OPIIPI,
umowa nr INFOSTRATEG-III/0005/2021-00.

Tytuł
Przygotowanie i opracowanie danych do stworzenia systemu zbierającego informacje o produktach
w sieci Web.

Terminy
Termin składania ofert: 06.10.2022
Data opublikowania ogłoszenia: 29.09.2022
Planowany termin podpisania umowy: 10.2022

Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia
Opis
Zamówienie związane jest z realizacją projektu ANSI, który dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji
(SI) do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości,
z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac anotacyjnych polegających na przygotowaniu
i opracowaniu danych do stworzenia systemu zbierającego informacje o produktach w sieci Web:
•
•
•
•
•

ręczne oznaczanie danych i weryfikacja poprawności działania metod automatycznych,
identyfikowanie serwisów internetowych zawierających opinie o produktach,
łączenie produktów z opiniami na podstawie danych z serwisów internetowych,
identyfikowanie opinii zduplikowanych,
identyfikowanie opinii generowanych syntetycznie,
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identyfikowanie laboratoriów przeprowadzających badania produktów w poszczególnych
kategoriach produktowych.

W szczególności, przedmiotem zamówienia jest:
1. Zebranie bazy danych o serwisach internetowych, które przechowują i udostępniają przez interfejs
WWW lub API dane o produktach sprzedawanych na rynku polskim, a także rynkach zagranicznych,
w szczególności o: A - proszki do kolorów, B - tabletki do zmywarki, C - kubki termiczne, D - proszki
do białego, E - kremy do opalania, F - pieluchy dla dzieci; zebrana baza danych powinna posiadać
przynajmniej 1000 rekordów;
2. Zebranie przykładowych opisów produktów z poszczególnych serwisów, które zawierać będą takie
elementy opisu jak:
− nazwa produktu,
− dane identyfikujące produkt,
− dane producenta,
− data wystawienia opinii,
− data pobrania danych,
− język w którym sformułowana jest opinia,
− lokalizacja opinii,
− ocena liczbowa, np. gwiazdkowa (jeśli jest dostępna),
− treść opinii – całość lub próbka treści z wyszukiwanymi wyrażeniami w przypadku długich treści
(jeśli jest dostępna),
− źródło danych (opinii/informacji),
− tagi przeszukiwawcze,
− powiązania/porównania produktowe,
− materiały wizualne i graficzne (zdjęcie, film, itp.),
− ID opinii,
− kody klasyfikacji produktu,
− grupa produktów,
− model,
− inne metadane dostępne w sieci społecznościowej (np. liczba reakcji / likes / repost /
komentarzy, itp.)
Zbiór przykładowych opisów powinien zawierać przynajmniej 5000 rekordów.
3. Zweryfikowanie poprawności przynajmniej 10 000 rekordów opisów produktów zebranych
w sposób automatyczny.
4. Zidentyfikowanie przynajmniej 100 opinii zduplikowanych wśród opinii pobranych z serwisów
internetowych.
5. Zidentyfikowanie przynajmniej 100 opinii wygenerowanych automatycznie wśród opinii
pobranych z serwisów internetowych.
6. Zidentyfikowanie przynajmniej 50 laboratoriów przeprowadzających badania produktów w
poszczególnych kategoriach produktowych.
Przewidywany czas realizacji zlecenia: w okresie 9 miesięcy od podpisania umowy.,
Zamawiający zamierza wyłonić 3 najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów
w przyjętym kryterium oceny ofert. W przypadku złożenia liczby ofert mniejszej niż 3 w odpowiedzi na
Zapytanie, Zamawiający dokona wyboru wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
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Każdy z tych wykonawców zostanie zatrudniony w oparciu o umowę z Zamawiającym (w przypadku
osób fizycznych – autorską umowę o dzieło).
Postanowienia będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy cena poszczególnych ofert nie przekroczy
kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W przypadku przekroczenia tej kwoty,
Zamawiający może dokonać wyboru 3 lub mniejszej liczby ofert, zgodnie z możliwościami finansowymi
(możliwością zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Kody CPV
Kod: 72330000-2 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
Kod: 72312100-6 Usługi przygotowywania danych
(Wspólny Słownik Zamówień)

Miejsca realizacji
cała Polska

Harmonogram
Początek realizacji
10.10.2022

Koniec realizacji
09.07.2022

Czy występuje płatność częściowa
TAK – Zamawiający wypłaca wynagrodzenie w ratach miesięcznych w kwocie odpowiadającej
wykonanej części przedmiotu zamówienia pod warunkiem dostarczenia danych opracowanych
w danym miesiącu (przekazanie elektroniczne).

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie
w zakresie pracy z tekstem w języku polskim, tzn. anotacji tekstu, tłumaczenia tekstu lub korekty
tekstu, poparte udokumentowanym doświadczeniem w przynajmniej jednym projekcie /usłudze.
Spełnianie warunku weryfikowane jest na podstawie oświadczenia, zawierającego tytuł projektu/opis
usługi, rok rozpoczęcia projektu/usługi oraz nazwę podmiotu realizującego projekt/usługodawcy –
zgodnie ze wzorem oferty w zał. nr 2.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (min. 1 osobą), które skieruje do realizacji zamówienia, z których każda –
posiada wykształcenie wyższe w zakresie humanistyki lub rozpoczęte studia z tego samego zakresu
Spełnianie warunku weryfikowane jest na podstawie oświadczenia.
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Kryteria oceny
Kryterium: Wartość zamówienia brutto
Punktacja: 0 - 70
Sposób oceny:
70 pkt – oferta z najniższą ceną brutto
Pozostałe oferty według wzoru: C = CMIN / COF × 70 pkt, gdzie:
C – liczba punktów; CMIN – najniższa cena wśród złożonych ofert; COF – cena rozpatrywanej oferty.

Kryterium: Doświadczenie
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
osobę posiadającą udokumentowane uczestnictwo w projektach anotacyjnych/usługach
adnotacyjnych, zgodnie z zasadami poniżej:
Punktacja: 0 - 30
Sposób oceny:
10 pkt – udokumentowane uczestnictwo w dwóch projektach anotacyjnych/usługach anotacyjnych,
20 pkt – udokumentowane uczestnictwo w trzech projektach anotacyjnych/usługach anotacyjnych,
30 pkt – udokumentowane uczestnictwo w czterech lub więcej projektach anotacyjnych/usługach
anotacyjnych,
0 pkt – udokumentowane uczestnictwo w jednym projekcie anotacyjnym/usługach anotacyjnych
Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na druku Załącznika
nr 2. Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby.

Informacja o planowanych zamówieniach
Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pozostałe warunki
Podstawy wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:
1)

2)

powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
podmioty, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.
835).
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Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów wraz z ofertą:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli
Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
b) pełnomocnictwa upoważniającego do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, o ile ofertę
podpisuje pełnomocnik (pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
c) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V
ust. 1 Zapytania ofertowego, należy złożyć: wykaz wykonanych usług wg wzoru, stanowiącego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz stosowne oświadczenie w Formularzu oferty
(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.
d) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie wypełnione wg wzoru, stanowiącego Załącznik
nr 4 do Zapytania ofertowego.
e) w celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. poz. 835) należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie wypełnione wg
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) wykonawca nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców.

Pozostałe informacje
1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy informacji i dokumentów
niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usługi zgodnie z profesjonalnymi standardami.
3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje prawem chronione.
4. Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie oferty według wzoru w załączniku nr 2 wraz
z dokumentami wskazanymi w „Wykazie wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz
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z ofertą” drogą elektroniczną e-mailem na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl do dnia 03.10.2022
r. W temacie wiadomości proszę podać „Zapytanie ofertowe z dn. 29.09.2022”.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może:
- żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
- żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów/wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia z postępowania;
w terminie przez siebie wskazanym.
Do spraw nieuregulowanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.), ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.
Zamawiający za wykonywanie przedmiotu będzie się rozliczał z Wykonawcą na podstawie
rachunku i protokołu odbioru do umowy o dzieło (osoba fizyczna) lub na podstawie faktury
i protokołu odbioru (osoba prawna) wystawionych w terminie 7 dni od akceptacji protokołu
odbioru. Wynagrodzenie to obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

Załączniki
1.
2.
3.
4.

Klauzula informacyjna RODO;
Oferta (wzór);
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór).
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (wzór).
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z

siedziba w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 (dalej IPI PAN), instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;

o dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w IPI PAN: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Podstaw

Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, adres e-mail: iod@ipipan.waw.pl;

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

o
o

o
o
o
o

o

przeprowadzeniem zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja zapytania zostanie
udostępniona w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia zapytania, a jeżeli czas
trwałości projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwałości projektu;
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;
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez wykonawcę w związku z udziałem wykonawcy w zapytaniu
ofertowym;
wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do Pani/Pana spoczywa na wykonawcy, który w ramach
złożonej dokumentacji ofertowej złożył odpowiednie oświadczenie przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- 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 1;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 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.

Instytut Podstaw Informatyki PAN – Zapytanie ofertowe z dn. 29.09.2022 r.

str. 8/11

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór)

Oferta
dotyczy Zapytania ofertowego z dn. 29.09.2022 r. dla usługi pn.
Przygotowanie i opracowanie danych do stworzenia systemu zbierającego informacje o produktach
w sieci Web.
Nazwa Wykonawcy :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
................................................................................................................................................................
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr lokalu)

Numer telefonu:

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

NIP (jeśli dotyczy):

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

REGON (jeśli dotyczy): ........................................
Adres e-mail:

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

1. W odpowiedzi na ww. Zapytanie ofertowe z dn. 11.10.2022 r. składam ofertę zgodną z
przedmiotem zamówienia i warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym, podając
wartości podlegające ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym:
a. Cena brutto: .................................... zł
2. Udokumentowane uczestnictwo w projektach/usługach anotacyjnych osoby skierowanej do
realizacji zamówienia: ............ (liczba projektów/usług; w przypadku wybrania mojej oferty mogę potwierdzić
uczestnictwo osoby skierowanej do realizacji zamówienia w projektach anotacyjnych/usługach na podstawie

należy wypełnić celem uzyskania punktów w kryterium
doświadczenie Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu, w
szczególności:

odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej)

a. Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie pracy z tekstem w języku polskim, tzn. anotacji
tekstu, tłumaczenia tekstu lub korekty tekstu, poparte udokumentowanym doświadczeniem
pracy w przynajmniej jednym projekcie/usłudze.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(tytuł projektu/opis usługi, rok rozpoczęcia projektu/usługi, nazwa podmiotu realizującego projekt/usługodawcy)
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b. dysponuje min. 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie humanistyki lub
rozpoczęte studia z tego samego zakresu
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Zapytaniu.
4. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez 14 dni, liczone od terminu składania
ofert.
5. W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych
w Zapytaniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że dane zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach są aktualne
na dzień składania ofert.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2.

............................... dn. ...............................

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

(miejscowość)

Podpis i pieczęć Wykonawcy

(data)

Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

2
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (wzór)
Nazwa Wykonawcy :
........................................
........................................
Adres Wykonawcy:
........................................
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr lokalu)

Oświadczenie
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

dotyczy Zapytania ofertowego z dn. 29.09.2022 r. dla usługi pn.
Przygotowanie i opracowanie danych do stworzenia systemu zbierającego informacje o produktach
w sieci Web.

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumiem 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.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................... dn. ...............................

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

(miejscowość)

Podpis Wykonawcy

(data)
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (wzór)
Nazwa Wykonawcy :
........................................
........................................
Adres Wykonawcy:
........................................
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr lokalu)

Oświadczenie
DOT. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODST. ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
dotyczy Zapytania ofertowego z dn. 29.09.2022 r. dla usługi pn.
Przygotowanie i opracowanie danych do stworzenia systemu zbierającego informacje o produktach
w sieci Web.
oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. poz. 835)*
Oświadczam, że informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

............................... dn. ...............................

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

(miejscowość)

Podpis Wykonawcy

(data)

* Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Na podst. art. 7 ust. 9 ww. ustawy, przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz
konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub
z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

