Iława, dnia 13.04.2017r

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak ASP/1/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na
zaprojektowanie, dostawę oraz montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji płyty papierowej
typu plaster miodu w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez
skomercjalizowanie wyników prac B+R.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający działając na podstawie §VII ust.8 Zapytania Ofertowego, zwanego dalej „ZO” dokonuje modyfikacji
treści ZO na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji płyty
papierowej typu plaster miodu w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez
skomercjalizowanie wyników prac B+R" w następującym zakresie:

I.

1.

W §V ust.1 pkt 1) -4) otrzymują brzmienie:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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”

Z uwagi na powyższą modyfikację Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawiny wzór oświadczenia o braku
powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do ZO)
W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy Zapytania Ofertowego:
1. W §VI ust. 8 pkt 1) ZO otrzymuje brzmienie: ” PPHU ASIA Dorota Trzcińska ul. Malczewskiego 15, 14-200
Iława, Oferta w postępowaniu ASP/1/2017 na: „Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż fabrycznie nowej linii
technologicznej do produkcji płyty papierowej typu plaster miodu .w ramach realizacji projektu pn. Wzrost
konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.
27.04.2017r.” godz.12.00
2. w §VIII ust. 1 ZO otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego PPHU ASIA Dorota
Trzcińska ul. Malczewskiego 15, 14-200 Iława, lub adres e-mail: office@asiapack.pl. w terminie do dnia
27.04.2017r. godz.12.00”
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Załącznik nr 1 do pisma z dnia 13.04.2017 - Poprawiony Załącznik nr 2 do ZO - oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Zaprojektowanie,
dostawę oraz montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji płyty papierowej typu plaster
miodu w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie
wyników prac B+R.” Postępowanie znak: ASP/1/2017
działając w imieniu Wykonawcy*:
………………………………………………………………………………………………………….............................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk.

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe
oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

ASP/1/2017

........................................
(data)
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