Warszawa, 26 czerwca 2020 roku
4MASS S.A.
Ul. Zygmunta Vogla 2A
02-963 Warszawa

Zmiana terminu składania ofert: do 8 lipca 2020 roku do godz. 23:59:59
ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 1/2020/CBR
Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie zostanie zakończone
wyborem oferty. Poniższe zapytanie o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66
Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu zasady konkurencyjności i Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w związku zaplanowaną
realizacją projektu pn."Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w branży kosmetycznej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” - zapraszamy do składania ofert w zakresie Nabycia robót i
materiałów budowlanych związanych z Budową budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz
z zewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w miejscowości Świdnik.
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
4MASS S.A.
Ul. Zygmunta Vogla 2A
02-963 Warszawa
NIP: 5242687753
REGON: 141987652
KRS: 0000699821
Tel.: 22 400 49 20
E-mail: biuro@4mass.com.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową
budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz z zewnętrznymi instalacjami
i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w miejscowości Świdnik.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz w Dokumentacji budowlanej, stanowiące załączniki do Zapytania
o szacowanie wartości zamówienia nr 1.
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2. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające kody CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
3. Harmonogram realizacji zamówienia:
Usługa będzie realizowana w okresie od 2020-09-01 do 2021-06-30, łącznie maksymalnie 10
miesięcy.
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) terminowego i starannego wykonania zamówienia,
b) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia
c) przekazania Zamawiającemu przedmiotów zlecenia wraz z protokołem odbioru,
wskazującym na prawidłowe wykonanie zamówienia.
5. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat świdnicki, gmina Świdnik, Miasto: Świdnik,
kod pocztowy: 21-040, Ul. Metalowa 5, Nr działki: 1765/157, Powierzchnia działki: 2 394 m2,
TERYT 061701_1, Obręb 0001.
III. INORMACJE O WYKLUCZENIU
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań
(według wzoru z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego).
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IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (przedsiębiorcy), którzy posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy, niezbędne do realizacji
zamówienia.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
a) Dysponować minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy
realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
b) Posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
min. 1 mln PLN.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty
i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą być
podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny
zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią Załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr 2 - Formularz szacowania wartości zamówienia
b) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych
3. Oferta musi zawierać:
a) Nazwę i adres oferenta;
b) Cena netto i cenę brutto całej oferty dla usługi objętej zapytaniem wyrażone w PLN
c) Datę sporządzenia i termin ważności oferty (brak daty sporządzenia = termin wpływu
oferty);
d) Potwierdzenie terminu wykonania zamówienia oczekiwanego przez Zamawiającego
e) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 1 mln PLN.
f) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu minimum jedną osobą, która będzie
pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
g) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
h) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zapytania ofertowego.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na
adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@4mass.pl
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

oraz j.kasperska@4mass.pl
Termin złożenia oferty: do 8 lipca 2020 r., do godz. 23:59:59.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty
elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data
stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi następnego dnia po upływie terminu
składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do wyjaśnień treści złożonych
ofert.
Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
Oferta powinna być ważna minimum 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

VII. SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, udziela Pani
Joanna Kasperska - tel. 577 917 197, e-mail: j.kasperska@4mass.pl
VIII. 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
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
a) Administratorem danych osobowych jest 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w
trybie zasady konkurencyjności.

4

c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
d) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat
do dnia realizacji umowy i zakończenia projektu.
e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub
toku realizacji umowy posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 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 (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);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub
toku realizacji umowy nie przysługuje:
 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
IX. ZAŁACZNIKI
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 - Formularz szacowania wartości zamówienia
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych
4. Dokumentacja budowlana
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Załącznik 1 do Zapytania o szacowanie wartości zamówienia nr 1/2020/CBR

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest Nabycie robót i materiałów budowlanych
związanych z Budową budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz z wewnętrznymi i
zewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości
Świdnik, w ramach projektu pn."Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w branży
kosmetycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, zgodnie z: wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym nr 1, projektem budowlanym, oraz dodatkowymi wytycznymi i wymaganiami
Zamawiającego określonymi w załączniku nr
2. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat świdnicki, gmina Świdnik, Miasto: Świdnik, kod
pocztowy: 21-040, Ul. Metalowa 5, Nr działki: 1765/157, Powierzchnia działki: 2 394 m2, TERYT
061701_1, Obręb 0001.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt budowlany (PB) oraz Dodatkowe
wytyczne i wymagania Zamawiającego.
4. Technologia obiektu: Wg projektu budowlanego.
5. Wykonanie projektu wykonawczego do projektu budowlanego leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji procesu tworzenia projektu wykonawczego przez
Wykonawcę. Wykonawca będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym proponowane
rozwiązania i jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed skierowaniem
projektu wykonawczego do realizacji.
6. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z niezbędną
infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 1765/157, w tym w szczególności:
✓ wykonanie prac ziemnych i fundamentowych budynku CBR zgodnie z PB,
✓ podczas prac ziemnych wykonanie odkrywki linii kablowych elektroenergetycznych
biegnących przez działkę nr 1765/157 oraz okazania przedstawicielom PZL Świdnik, w celu
ustalenia czy linie kablowe trzeba zabezpieczyć zgodnie z PB, czy też są nieczynne i można
dokonać ich rozbiórki;
✓ wykonanie konstrukcji budynku zgodnie z PB
✓ dostawa i montaż stolarki otworowej w tym okien, bram, drzwi i stolarki fasadowej,
✓ wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych, w
szczególności instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia dachu, instalacja
grzewcza, wentylacja, gazowa, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie podstawowe i
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awaryjne, instalacja gniazd wtykowych 230V, instalacja siłowa, sieć strukturalna
komputerowa i telefoniczna, CCTV – system telewizji dozorowej, sygnalizacja włamania i
napadu SSWiN, instalacja przyzywowa toalet dla niepełnosprawnych;
✓ wykonanie robót wykończeniowych m.in. tynki, posadzki, prace malarskie, okładziny ścienne
✓ wykonanie instalacji zewnętrznych na terenie inwestycji:
✓ wykonanie przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
✓ wykonanie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników,
✓ wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie; pozwolenie na wycinkę w zakresie
Zamawiającego; - zlecić inwentaryzację i przygotować wniosek o wycinkę 4MASS
✓ zbiorniki
✓ ogrodzenie pomiędzy dłuższym bokiem ED i od A do A’ wraz z bramą przesuwną szer. ok.9m/
szlaban/ furtka/elektrozaczep
✓ Ogrodzenie z siatki zgrzewanej o wysokości 150 cm z cokołem wys. 30 cm (łącznie 180cm)
7. Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowej realizacji i oddania przedmiotu umowy zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartych w dokumentacji budowlanej oraz załącznikach do
niej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami i normami
8. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej zostały wskazane
pochodzenie (w szczególności chodzi o markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów
lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z
dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia
i projekcie budowlanym.
9. Składającemu ofertę nie przysługują żadne roszczenia wobec 4MASS S.A. z tytułu przygotowania
i złożenia oferty. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent
10. Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przed sporządzeniem oferty wizji lokalnej. Możliwość taka
istnieje po uprzednim umówieniu z osobą kontaktową.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowej realizacji i oddania przedmiotu umowy zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niej,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami prawa i normami
budowlanymi.

Załączniki:
1. Projekt budowlany
2. Projekt budowlany przyłączy wod-kan
3. Projekt przebudowy zjazdu
4. Instalacja/ butla na gaz z przyłączem
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Załącznik 2 do Zapytania o szacowanie wartości zamówienia nr 1/2020/CBR

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

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu/faxu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odpowiadając na Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia NR 1/2020/CBR z dnia
26 czerwca 2020 roku, dotyczące Nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z
Budową budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz z zewnętrznymi instalacjami i
infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w miejscowości Świdnik w związku z realizacją
projektu pn: "Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w branży kosmetycznej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, zgodnie z wymaganiami określonymi w
Zapytaniu oświadczam, iż:
1.
SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Zamówienia
3.
Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia za cenę ustaloną
ryczałtowo ………………....................…….zł netto + podatek VAT ………………………., co stanowi łącznie
brutto …………........................……………… (słownie: ……………….............................…………………)
Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona w załączniku do niniejszego dokumentu
i obejmuje dostarczenie niezbędnych materiałów oraz wszystkich prac dla każdej pozycji
4.
Potwierdzam wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku
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Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
i finansowy, niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, uznaję się za związaną/ego
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uzyskałam/em wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy
opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
5. Oświadczam, iż oferta ważna jest przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO)
na potrzeby niniejszego postępowania.
7. Załączniki do niniejszej oferty, stanowią jej integralną część.

_______________, dnia __ __ ……… roku

………………………………………………..
(Podpis i pieczęć Oferenta )
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Załącznik 3 do Zapytania o szacowanie wartości zamówienia nr 1/2020/CBR

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

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH
Dane Wykonawcy:
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu/faxu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odpowiadając na Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia NR 1/2020/CBR z dnia
26 czerwca 2020 roku, dotyczące Nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z Budową
budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego wraz z zewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą
towarzyszącą zlokalizowanego w miejscowości Świdnik w związku z realizacją projektu pn:
"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w branży kosmetycznej” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oświadczam, iż nie
jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj.4MASS S.A., w szczególności poprzez:
−

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

−

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,

−

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

−

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.

……………………………………..………………………………….
(Data, podpis i pieczęć Oferenta )

1

