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Znak sprawy - BZP.26.2.4.2021FL 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,  zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 

na terenie Polski” (POIS.02.04.00-00-0006/17), z w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Zakup oraz dostawa mikroskopu-epi do analizy jakości i żywotności nasion w ramach projektu 

FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski”  

 

Warszawa, dnia 20 maja 2021 r. 

 

                        

 

 

 

Zatwierdzam: 

                                                             Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych  

                  (-) Piotr Zakrzewski 

 

 

 

 



Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

Strona 2 z 10 

             

                                                 

 

Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:: 

Maciej Jabłoński - e:mail: m.jablonski@obpan.pl, tel. 22 648 38 56 wew. 156  

Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji:  

www.ogrod-powsin.pl 

 

Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, w toku realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej    w ramach  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,  zgodnie  z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach   Europejskiego   Funduszu   

Rozwoju   Regionalnego,   Europejskiego   Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 - 2020. 

 

Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa mikroskopu-epi do analizy jakości i żywotności 

nasion. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony mikroskop 

oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.  

4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia 

spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub 

parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów 

równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty 

równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać 

będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy 

również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów 

poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w ogłoszeniu o zamówieniu  

zobowiązany jest przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w 

szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z 

produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub 

dokument równoważny - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, określający 

na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, datę produkcji itp. W przypadku gdy certyfikat 
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analizy jakościowej produktu lub dokument równoważny zawiera opis oferowanego produktu, 

wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej. 

 

Rozdział IV. 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert. 

 

 

Rozdział V. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, 

że:  

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również realizuje, należycie, min. 2 dostawy o wartości co 

najmniej 40 000 zł brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu 

zamówienia tj. dostawa mikroskopu-epi. 

 

 

Rozdział VI. 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział VII. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym 

formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych 

przez Zamawiającego. 

2. Do oferty Wykonawca winien dołączyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy te zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ogłoszenia o zamówieniu. Wzór 
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wykazu stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.  Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez przesłanie dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu, 

w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział VII. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - tel. 22 

648 38 56 wew. 156 

 

 

Rozdział IX. 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 28/05/2021 r. do godz. 12:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

 

Rozdział X. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się 

kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

Sposób oceny 

Cena (C) 80 % 80 punktów Wg wzoru w pkt 1 

Termin realizacji 

zamówienia (T) 
20 % 20 punktów Wg zasad w pkt 2 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty. 

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

Cmin 

C = ----------------- x 80 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

 

Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
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2) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Termin realizacji zamówienia” 

(T) - W ramach Kryterium „Termin realizacji zamówienia” oznaczone jako „T”, oferta 

zostanie oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 2 w formularzu 

oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, terminu wykonania 

zamówienia: 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, zostanie dokonana na 

podstawie poniższej punktacji: 

 

Termin realizacji 

zamówienia 

Liczba punktów przyznanych badanej 

ofercie w kryterium termin realizacji 

zamówienia „T” 

do 4 tygodni 0 

do 3 tygodni 10 

do 2 tygodni 20 

poniżej 2 tygodni 20 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin realizacji 

zamówienia” „T” wynosi 20 pkt. 

 

UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem IV ogłoszenia o zamówieniu maksymalny termin wykonania 

zamówienia wynosi do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez 

Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego 

w pkt 2 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 

warunkami zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu realizacji 

zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania 

zamówienia czyli do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, a w ramach ww. kryterium oferta 

otrzyma 0 pkt. 

 

Minimalny termin wykonania zamówienia, za który Wykonawca może otrzymać maksymalną 

liczbę punktów w kryterium, wynosi do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, który 

zaoferuje termin wykonania zamówienia, krótszy niż do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 

otrzyma 20 pkt. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia w 

terminie krótszym niż do 2 tygodni. 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

Łączna liczba  punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C + T 

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”. 

 

Rozdział XI 

Klauzula informacyjna z art. 13 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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, 

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka pomocnicza: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

▪ Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 

▪ 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, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 

umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

− 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 ;2   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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; 

1) 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, (a 

w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze 

umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  

 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 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. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: „Zakup 

oraz dostawa mikroskopu-epi do analizy jakości i żywotności nasion” - znak sprawy nr 

BZP.26.2.4.2021FL oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ: 

 

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Marka mikroskopu: ………..…………………………………………….. 
     (proszę podać nazwę marki mikroskopu)   

 
Nazwa modelu mikroskopu: …………….……………………… 
     (proszę podać nazwę modelu mikroskopu) 
 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………….  (proszę 

podać) tygodni od dnia zawarcia umowy (nie później niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy, 

przedział czasowy realizacji zamówienia został określony w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Uwaga: 

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, który podlega punktacji. 

3. OŚWIADCZAMY, że oferowany mikroskop spełnia wszystkie minimalne wymagania 

techniczne i wyposażenie wyszczególnione w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.  
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5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, 

tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu 

terminu. 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa mikroskopu-epi do analizy jakości i żywotności 

nasion  o poniższej minimalnej specyfikacji technicznej i wyposażeniu: 

1) Mikroskop musi być fabrycznie nowy, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 

datą dostawy.  

2) Możliwość korygowania do nieskończoności systemu optycznego, 

3) Baza mikroskopu z oświetlaczem światła odbitego. Ogniskowanie drobne z dokładnością 0,1 

mm/pełen obrót pokrętła mikro. 

4) Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia o średnicy 25 mm. 

5) Nasadka okularowa o polu widzenia minimum 25 mm z regulowanym rozstawem tubusów i 

portem do montażu kamery. 

6) Rewolwer obiektywowy pięciogniazdowy. 

7) Obiektywy do obserwacji w świetle odbitym w jasnym i ciemnym polu o powiększeniach 5X, 

10X, 20X, oraz w świetle jasnym 2X. 

8) Stolik przedmiotowy z mechanizmem przesuwu w osiach X/Y/R. 

9) Moduł oświetlacza światła odbitego w jasnym i ciemnym polu. 

10) Zestaw filtrów do obserwacji w polaryzacji w świetle odbitym. 

11) Moduł oświetlacza światła odbitego do obserwacji w jasnym i ciemnym polu z lampą 

halogenową min 100W/12V. 

12) Wyposażenie do obserwacji w świetle odbitym spolaryzowanym: obrotowy polaryzator i 

analizator na wsuwkach montowanych w module oświetlacza światła odbitego. 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR WYKAZU DOSTAW 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowanie pn: „Zakup oraz dostawa mikroskopu-epi do 

analizy jakości i żywotności nasion”: 

 

 

a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione dostawy na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V 

ogłoszenia o zamówieniu, tj.:  

 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, należycie, min. 3 

dostawy o wartości co najmniej 40 000 zł brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu 

zamówienia tj. dostawa mikroskopu-epi. 

 
Lp 

 

 

Przedmiot 

zamówienia/dostawy  

(opis dostawy) 

Podmiot, na rzecz 

którego zrealizowano 

dostawę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość dostawy 

(brutto) 

  

 

 

 

   

     

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        

 

 

 

 

 

          ………………………………………… 

(podpis 


