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na usługę badawczą – opracowanie niepalnej kompozycji z pianki poliuretanowej charakteryzującej 
się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz sposobu wprowadzania kompozycji 
poliuretanowej do profilu aluminiowego na potrzeby firmy MORAD sp. z o.o. z siedzibą w 

Kartuzach w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu aluminiowych profili 
przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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I. ZAMAWIAJĄCY  
 
MORAD Sp. z o.o. 
ul. Kościerska 13 
83-300 Kartuzy 
 
Osoba do kontaktów:  Maciej Wacławik 
Tel.: +48 512 044 782 
E-mail: maciej.waclawik@morad.pl  
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego. 
2. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania 

ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert zmiany 

zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.  
7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku 

do Zamawiającego. 
  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na opracowaniu 

niepalnej kompozycji z pianki poliuretanowej charakteryzującej się niskim współczynnikiem 
przewodzenia ciepła oraz sposobu wprowadzania kompozycji poliuretanowej do profilu 
aluminiowego na potrzeby firmy MORAD sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach w ramach projektu 
pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu aluminiowych profili przeciwpożarowych”, 
realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia objęty ma być następujący zakres badań: 
a) Opracowanie formulacji niepalnych kompozycji poliuretanowych oraz charakterystyka 
kompozycji poliuretanowych otrzymanych wg formulacji 
 
Opracowanie co najmniej 3 formulacji pianek poliuretanowych lub ich kompozycji zapewniających 
otrzymywanie materiałów o współczynniku przewodzenia ciepła w zakresie 0,015-0,035 W/(mK), 
gęstości pozornej 35-60 kg/m3, wytrzymałości na ściskanie w zakresie 150-500 kPa jednocześnie 
charakteryzujących się wysoką odpornością na działanie ognia. W opracowywaniu formulacji należy 
wziąć pod uwagę kryteria ceny i dostępności surowców na rynku. W przypadku stosowanych 
związków zmniejszających palność dodatkowym kryterium ma być rodzaj stosowanych antypirenów 
– formulacje, powinny być oparte na bezhalogenowych związkach zmniejszających palność. Uzyskane 
wyniki powinny zostać przedstawione i przekazane Zamawiającemu w postaci raportu.  
Otrzymane materiały należy scharakteryzować poprzez określenie: współczynnika przewodzenia 
ciepła, wytrzymałości na ściskanie, kruchości, gęstości pozornej, zmiany wymiarów liniowych i 
objętości, ubytku masy oraz badaniu reakcji na ogień, zapalność wyrobów poddawanych 
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bezpośredniemu działaniu płomienia i indeksu tlenowego.  Uzyskane wyniki powinny zostać 
przedstawione i przekazane Zamawiającemu w postaci raportu. 
W ramach prac badawczych planowany jest: 
- Dobór  surowców od otrzymywania pianek poliuretanowych o zakładanych właściwościach 
(współczynnik przewodzenia ciepła w zakresie od 0,015 do 0,035 W/(mK), gęstości pozornej w 
zakresie 35-60 kg/m3 oraz wytrzymałość na ściskanie w zakresie 150-600 kPa). 
- Dobór układów zmniejszających palność z grupy bezhalogenowych antypienów w taki sposób aby 
modyfikowane nimi pianki poliuretanowe wykazywały cechy materiałów samogasnących i 
niepalnych. 
- Opracowanie formulacji pianek poliuretanowych o zmniejszonej palności. Zadanie to polegać ma na 
dobraniu optymalnej ilości poszczególnych składników przedmieszek do otrzymywania pianek 
poliuretanowych z wykorzystaniem trójkąta planowania sympleksowego dla trzech zmiennych na 
czterech poziomach. Opracowanie receptury, w tym dobór optymalnych ilości katalizatora do 
otrzymania sztywnych pianek z wykorzystaniem bezhalogenowych związków zmniejszających 
palność. 
- Oznaczenie parametrów procesu spieniania, określnie czasów przetwórczych i lepkości 
przedmieszek poliolowych. Wynikiem etapu będą formulacje pianek poliuretanowych o założonych 
właściwościach fizyko-mechanicznych i palnościowych. Komponując recepturę i dobierając surowce 
do produkcji pianek, ważne będą takie kryteria jak cena produktu i dostępność w Polsce. 
- Weryfikacja  cech formulacji polegająca na scharakteryzowaniu właściwości użytkowych 
otrzymanych pianek lub ich kompozycji poprzez oznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła, 
wytrzymałości na ściskanie, kruchości, gęstości pozornej, zmiany wymiarów liniowych i objętości, 
ubytku masy.  
- Weryfikacja efektywności uniepalniania formulacji. Efektywność uniepalnienia określona ma zostać 
na podstawie testu palności wg PN-EN ISO 11925-2 oraz na podstawie pomiarów indeksu tlenowego. 

 
b) Opracowanie technologii otrzymywania kompozycji poliuretanowej oraz sposobu jej 
wprowadzania do systemu profili aluminiowych 
 
Przygotowane pełnej dokumentacji z przeprowadzonych prac, w której zawarte będą informacje o 
składach ilościowych poszczególnych surowców wchodzących w skład formulacji, parametrach 
procesu spieniania oraz właściwościach użytkowych pianek poliuretanowych. Dokumentacja z 
przeprowadzonych prób wielkolaboratoryjnych zawierać ma 3 wybrane składy, parametry procesowe 
oraz właściwości użytkowe wytworzonych kompozycji poliuretanowych oraz opis sposobu 
wprowadzania kompozycji do profilu aluminiowego wraz z raportem z przeprowadzonych prób.  
Zakres prac badawczych: 
- Otrzymanie prototypu kompozycji poliuretanowej w warunkach laboratoryjnych i w skali 
wielkolaboratoryjnej (test kubełkowy).   
- Opracowanie sposobu wprowadzenia prototypowej kompozycji poliuretanowej do profilu 
aluminiowego.  
- W ramach tej usługi ma zostać przygotowana pełna dokumentacja, w której zawarte będą 
informacje o składach ilościowych poszczególnych formulacji, parametrach procesu  spieniania oraz 
właściwościach użytkowych pianek poliuretanowych. 
 

3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością, 
zgodnie z zapytaniem ofertowym i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z 
zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 



   
 

4 
 

5. Kod CPV:  
79610000-3 – zapewnienie usług personelu 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY) 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia/umowy maksymalnie przez okres 18 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia realizacji projektu (z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa 
– warunkiem realizacji umowy będzie pozyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na 
realizację niniejszego projektu). 

 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).  
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, z podziałem na koszt opracowania formulacji niepalnych kompozycji 
poliuretanowych oraz charakterystyka kompozycji poliuretanowych otrzymanych wg formulacji i 
osobno koszt opracowania technologii otrzymywania kompozycji poliuretanowej oraz sposobu jej 
wprowadzania do systemu profili aluminiowych. Ocenie będzie podlegała łączna wartość 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące 
dla zawieranej umowy. 

5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na 
PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dnia 22.12.2017r. 

6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją 
Przedmiotu zamówienia. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2017 roku do 15:00 w siedzibie Zamawiającego lub 
drogą elektroniczną na adres: kadry@morad.pl   

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferta musi być ważna do minimum do 30.06.2018r. W razie niepodania terminu związania ofertą 

lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania 
ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania 
ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.  

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie 
oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym 
terminie oferta zostanie odrzucona. 

6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub 
oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona. 

7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie: 
a) pisemnej,  
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail. 

mailto:kadry@morad.pl
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8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz 
załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu 
Wykonawcy. 

10.  Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na 
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla 
Wykonawców. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO 
POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: 

KRYTERIUM  WAGA (pkt) 

WARTOŚĆ NETTO 100 

 
a) WARTOŚĆ NETTO – PC 
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 
 
          Cn x 100  Pc – otrzymane punkty 
Pc =                                   Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert  
             Cb   Cb – wartość netto badanej Oferty 
Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

 
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ 

PUNKTÓW (Pc). 
 

VIII. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów;  
b) sytuacji ekonomicznej lub  finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią 
Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.  
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IX.    DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
1. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2), 
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3). 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.  
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający 

może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

XI.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania. 

2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji. 
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 
4) 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. 

 

XII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia, tj.: 
1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu, 

2) wystąpienia siły wyższej, 
3) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie 

Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia 
wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów zgodnie z zapytaniem 
ofertowym i dokumentacją,  

4) rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie 

terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 
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2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 

XIV.ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

Załącznik 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

……………………………………………. 
    (Miejscowość i data) 
 

 …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy  

MORAD Sp. z o.o. 
ul. Kościerska 13 
83 – 300 Kartuzy 

       

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę badawczą – opracowanie niepalnej 
kompozycji z pianki poliuretanowej charakteryzującej się niskim współczynnikiem przewodzenia 
ciepła oraz sposobu wprowadzania kompozycji poliuretanowej do profilu aluminiowego na 
potrzeby firmy MORAD sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach w ramach projektu pt. „Opracowanie 
innowacyjnego systemu aluminiowych profili przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach w 
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – oferuję 
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę: 

Przedmiot zamówienia wartość netto  
(wraz z podaniem waluty) 

Opracowanie formulacji niepalnych kompozycji 
poliuretanowych oraz charakterystyka kompozycji 
poliuretanowych otrzymanych wg formulacji  

 

Opracowanie technologii otrzymywania kompozycji 
poliuretanowej oraz sposobu jej wprowadzania do 
systemu profili aluminiowych 

 

Łączna wartość przedmiotu zamówienia  
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 
4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia 30.06.2018r. 
5. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 
 
……………………………………………. 

                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

      

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na usługę badawczą – opracowanie niepalnej kompozycji z pianki poliuretanowej 
charakteryzującej się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz sposobu wprowadzania 
kompozycji poliuretanowej do profilu aluminiowego na potrzeby firmy MORAD sp. z o.o. z siedzibą 
w Kartuzach w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu aluminiowych profili 
przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oświadczam, że spełniam warunki udziału w 
Postępowaniu, dotyczące posiadania: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
b) sytuacji ekonomicznej lub  finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 ……………………………….    ………………………………………………………… 
 (Miejscowość i data)        (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na usługę badawczą – opracowanie niepalnej kompozycji z pianki poliuretanowej 
charakteryzującej się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz  sposobu wprowadzania 
kompozycji poliuretanowej do profilu aluminiowego na potrzeby firmy MORAD sp. z o.o. z siedzibą 
w Kartuzach w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu aluminiowych profili 
przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia 
mnie z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z 
Zamawiającym, tj.  wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji. 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 
4. 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. 

 

 

……………………………….    ………………………………………………………… 
 (Miejscowość i data)        (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 


