
Głogów, dnia 09.04.2019r.  

   

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI  PRZEKRACZAJĄCEJ 

KWOTĘ 30.000 EURO 

 

1. Rodzaj zamówienia:   usługa 

 

2. Zamawiający:   Cisi Pracownicy Krzyża    

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:    skład i druk czasopisma Kotwica”  (ogółem 6 wydań) 

 skład komputerowy z otrzymanych materiałów, 

 nanoszenie korekty, 

 rozbarwienie fotografii, 

 przygotowanie materiału do druku, 

 druk czasopisma, 

 przygotowanie numeru czasopisma do publikacji w internecie. 

 

Parametry druku: 

- format 210 x 276 mm, 

- papier kreda 115g, 

- całość kolor 4/4, 

- okładka laminowana, kreda 125g, 

- objętość 48 stron + okładka, 

 - nakład 6000 egz., 

 - całość szyta (2 zszywki), 

 - dwumiesięcznik 

 

4. Warunki wykluczenia: 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 

kapitałowo 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, a wykonawcą, 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; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 



5. Opis kryteriów wyboru oferty 

 

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium 

1  cena 

 

2  …………..  

3  …………..  

4    

Łącznie  100%   

 

 

 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: 

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej; pocztą na adres:  

Cisi Pracownicy Krzyża  

ul. bł. Luigiego Novarese 2,  67-200 Głogów 

            w nieprzekraczalnym terminie do dnia   18.04.2019r. 

b. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy  

bez otwierania. 

c. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym   

załączonym do zaproszenia. Wszelkie skreślenia należy zaparafować. Powinna 

być podpisana przez upoważnioną osobę. 

 

d. Oferta powinna zawierać cenę 1 wydania czasopisma (umowa zawarta będzie na 

na 6 wydań) 

 

7. Do oferty należy  dołączyć następujące dokumenty: 

 wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej – załącznik nr 1, 

 oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych – załącznik nr 2,  

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.  

 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4.  

 

8. Po dokonanym wyborze  Zamawiający zawrze z wybranym  oferentem umowę                  

w formie  pisemnej.  

9. Termin realizacji zamówienia:  kwiecień 2019 – marzec 2020 

 

                         

Cisi Pracownicy Krzyża 



                                                                                               Załącznik nr 1 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

         

Cisi Pracownicy Krzyża 

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

        …………………………………….. 

     

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na 

  

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

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz  

 

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

(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w zaproszeniu do składania ofert,                                                                                                                                     

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.                                                                                      

 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

 

Wartość  brutto ...............………………………………    (za jedno wydanie) 

Słownie …………………………………………………………   (za jedno wydanie) 

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do 

składania ofert. 

 

5. UWAŻAMY  SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone 

do realizacji podwykonawcom (należy podać zakres): 

 

1…………………............................................................................................…………. 

 

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący: 

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
 (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 



 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 

 

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

 

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenie i dokumenty: 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………….. dnia ……….. 20 … roku 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2  

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

(zgodnie z art. 22 ust.1) 

 

 

 

Składając ofertę do zapytania ofertowego na: 

 

 

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

 

 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

………………………….. dnia ………….... roku 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

Składając ofertę do zapytania ofertowego  na: 

 

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

 

świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k), oświadczam, że 

podmiot, który reprezentuję: 

1. nie wyrządził szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, która została stwierdzona 

prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, 

2. nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu ani jego upadłość nie została ogłoszona, (po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego*) 

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (zalega lecz 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu*) 

4. oraz, że: 

jako osoba fizyczna* 

żaden ze wspólników spółki jawnej* 

żaden z partnerów*/członków zarządu spółki jawnej* 

żaden z komplementariuszy spółki komandytowej*/ komandytowo-akcyjnej* 

żaden z urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej* 

- którą reprezentuję 

- nie został/em prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

5. w stosunku do podmiotu zbiorowego, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się  

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 
………………………….. dnia ……………….. roku 

 

…………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Składając ofertę do zapytania ofertowego  na: 

 

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

 

Oświadczam, że nie: 

1. uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostaję 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; 

5. pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

………………………….. dnia ……………….. roku 

 

…………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 


