
 
 

Katowice, dn. 09.03.2017 r. 
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” 
im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.  

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17 
40-384 Katowice 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
I. Przedmiot zapytania 

 
           Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i pierwsze uruchomienie kompletnego  stanowiska do

 badań kotłów na paliwa stałe, zgodne z normą PN-EN 303-5:2012.  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich przez 
urządzenie jest wymagane) 
 

 
 Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i pierwsze uruchomienie kompletnego  stanowiska do 

 badań kotłów na paliwa stałe, zgodne z normą PN-EN 303-5:2012. Stanowisko powinno się składać się z 

 takich podstawowych elementów, jak: 

  

 1. Analizator spalin wraz z wyposażeniem, oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.  
 Aparatura pomiarowa powinna zapewniać nie przekraczanie następujących wartości błędów 
 pomiarowych:  
 - dla sprawności urządzenia: plus minus 3%,  
 - dla pomiaru CO, OGC i pyłu: plus minus 5% granicznej wartości emisji.  
 Analizator spalin przeznaczony jest do analizy gazów odlotowych ze spalania paliw stałych w kotłach 
 grzewczych. Skład wyposażenia i oprzyrządowania: analizator oraz przewody zasilające.  
 Badane mogą być m.in. takie składniki jak: CO2, CO, NOx itp.  
 Metoda pomiaru: dowolna z automatycznym zerowaniem. Każdy składnik w osobnej kuwecie pomiarowej 
 i z osobnym detektorem.  
 Zakresy pomiarowe: zgodne z normą PN EN 303-5:2012.  
  
 2. Analizator TOC.  
 Przeznaczony do analizy sumy węglowodorów w gazach spalinowych urządzeń grzewczych.  
 Badane składniki: węgiel organiczny związany (OGC).  
 Metoda pomiaru: dowolna.  
 Zakres: do 100000 ppm.  
 Wyposażenie: butle (5 szt.) z reduktorami gazu roboczego i kalibracyjnego, adaptery (5 szt.) do 
 napełniania butli z gazem roboczym i kalibrującym, walizka transportowa.  
  
 3. Pobornik niskoprzepływowy pyłu.  
 Metoda pomiaru: zgodna z PN EN 12341  
 Umożliwia on separację pyłu ze strumienia objętości powietrza 2,3 m3/h. Otwory wlotowe do głowicy 
 osłonięte przed opadami deszczu i śniegu.  
 Oprawa filtrów: umożliwiająca stosowanie okrągłych filtrów.  
 Pompa: łopatkowa, o wydajności powyżej 3 m3/h, bezobsługowa, zapewniająca czas bezawaryjnej pracy 
 przez min. 1 rok.  
 Natężenie przepływu powietrza: dokładność regulacji lepsza bądź równa 2%.  
 
 4. Urządzenie do próby szczelności powietrznej.  
 Przeznaczony do mierzenia strumienia powietrza.  



              Mierzone wielkości: strumień objętości powietrza.  
 Metody pomiaru: przez otwory drzwiowe.  
 Wydajność: do 21600 m3/h.  
 Wydajność wentylatora: - 7200 m3/h.  
  
 5. Aparat do precyzyjnego pomiaru różnicy ciśnień.  
 Przeznaczony do pomiaru powietrznej różnicy ciśnień.  
 Mierzone wielkości: pomiar powietrznej różnicy ciśnień.  
 Zakresy pomiarowe: 0-100 Pa.  
 Dokładność: ±1% mierzonej wielkości lub 0,15 Pa.  
 
 6. Stoisko wodne - rejestracja parametrów pracy stanowiska badawczego.  
 Przeznaczony do badania obiegu wodnego urządzeń grzewczych wg przedmiotowych norm.  
 Ponadto, powinien umożliwiać pomiar przepływu wody grzewczej i temperatur wody w obiegu 
 chłodzącym lub kotłowym. Dodatkowo powinien umożliwiać elektroniczną rejestrację i odczyt w czasie 
 rzeczywistym mierzonych wielkości: wartości aktualnych i średnich przepływu oraz temperatury wody za 
 pomocą czujników typu Pt 100 w zakresie do (min.) 120°C wraz ze świadectwami wzorcowania.  
 
 7. Przetworniki ciśnienia.  
 Przeznaczone do pomiaru podciśnienia ciągu kominowego.  
 Ilość: 2 sztuki.  
 Zakres pomiarowy: 0-50 Pa.  
 Dokładność: w całym zakresie pomiarowym maks. ±2%.  
 
 8. Zestaw do pomiaru rozkładu temperatur w kotle grzewczym wraz z oprogramowaniem.  
 Przeznaczenie: pomiar temperatur w komorze spalania i kanałach konwekcyjnych.  
 Ilość czujników temp. z głowicą aluminiową:  
 - 8 czujników temp. typu K dla temp. 400-1000°C,  
 - 12 czujników temp. typu K dla temp. 0-400°C.  
 Rejestrator: elektroniczny.  
 Ilość kanałów rejestracyjnych: 15.  
 Pirometr: zakres pomiarowy od -35 do 900°C z możliwością przejścia na zewnętrzny czujnik temperatury 
 termoparowy typu K wraz z oprogramowaniem.  
 
 9. Pyłomierz grawimetryczny.  
 Przeznaczony do pomiaru emisji pyłu z urządzeń grzewczych, zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.  
 Metoda pomiaru: grawimetryczna.  
 Warunki pomiaru: izokinetyczne.  
 
 10. Zestaw do pomiaru przepływu powietrza w kanałach.  
 Przeznaczony do pomiaru rozkładu temperatury i przepływu powietrza.  
 Rejestrator: przenośny. Pamięć powyżej 30000 pomiarów. Równoczesny pomiar przynajmniej 3 
 niezależnych parametrów.  
 Wyświetlacz: cyfrowy.  
 Mierzone wielkości: pomiar prędkości przepływu, wyliczanie przepływu, pomiar temperatury czujnikami 
 m.in.: Pt 100 i termoelementami typu K.  
 Wyposażenie: sondy do pomiarów prędkości oraz termopary, zgodniez normą PN EN 303-5:2012.  
 
 11. Waga analityczna.  
              Obciążenie maksymalne: 200 g.  
 Obciążenie minimalne: 10 mg.  
 Dokładność odczytu: max. 0,1 mg.  
 Stół: antywibracyjny.  
 Kalibracja: automatyczna.  
 Waga: legalizowana.  
 Wyposażenie: odważniki wzorcowe.  



 12. Waga najazdowa.  
 Obciążenie maksymalne: min. 200 kg.  
 Dokładność odczytu: max. 50 g.  
 Waga: legalizowana.  
 
 13. Elementy dodatkowe (dostosowujące do badań):  
 - termopary,  
 Ilość: 5 sztuk do pomiaru temp. spalin i 2 sztuki do pomiaru temp. wody.  
 Rodzaj: Pt 100.  
 Wymagane: świadectwo wzorcowania.  
 - przepływomierz elektromagnetyczny,  
 Rodzaj: elektromagnetyczny.  
 Medium: woda.  
 Maks. temp. medium: do 100°C.  
 Maks. wydajność przepływu: do 6 m3/h.  
 Przyłącze: gwintowe.  
 Niepewność pomiarowa: w 95% przedziale ufności.  
 Wymagane: świadectwo wzorcowania.  
 - instalacja kominowa,  
 Środek trwały - Wkład komina odprowadzającego spaliny: ze stali kwasoodpornej. Minimalna grubość 
 blachy kanałów dymowych: 1 mm. Wyposażenie komina: wyczystka, odskraplacz, przerywacz ciągu, 2 
 trójniki wyposażone w elementy nastawne (trójniki zamknięte pokrywami). Zakończenie komina: w formie 
 ustnika, kołnierz przeciwdeszczowy.  
 - instalacja nawiewno-wywiewna,  
 Środek trwały wykonany ze stali kwasoodpornej. Grubość blachy minimalna: 1 mm. Wyposażenie:   
 - obiegi wymiany ciepła,  
 Środek trwały z regulowanym strumieniem objętości przepływającej wody.  
 Zmiany przepływu wody muszą być rejestrowane w zakresie od 0 do 6 m3/h.  
 Wymagana: możliwość regulacji przepływu w taki sposób, aby była możliwość chwilowego zwiększenia 
 przepływu po stronie wody kotłowej i chłodzącej o co najmniej 50%.  
 Wykonanie: z rur miedzianych lub stalowych, spawanych lub skręcanych.  
 Wyposażenie: filtrodmulnik, dwie pompy obiegowe odcinane zaworami, 2 manometry, króćce zasilania i 
 powrotu obiegów kotłowych, automatyczny system dopuszczania wody.  
 Odbiór ciepła obiegu głównego.  
 Sterowanie pracą pomp w zabudowanej skrzynce operatora wyposażonej w wyłącznik główny, 
 zabezpieczenia nadprądowe, sygnalizacja pracy pomp.  
 - butle z gazami wzorcowymi.  
 Ilość: 5 szt.  
 Gazy wzorcowe: 
 - wodór (H2),  
 - tlen (O),  
 - propan (C3H8),  
 - mieszanka: CO (od 0 do 5%), CO2 (od 0 do 20%), NO (od 0 do 1000 ppm), SO2 (od 0 do 2000 ppm).  
              Pojemność butli wzorcowych: 10 litrów.  
 Wyposażenie: reduktory.  
 
 14. Stanowisko do wzorcowania płytek wzorcowych  
 - Zakres zastosowania: 0,5-100mm  
 - Niepewność pomiarowa: (0,05 + 0,5 x L) μm /L w m/  
 - Powtarzalność: +/- 0,02 μm  
 -Właściwy zakres pomiarowy dla dokładności odczytu 0,01 μm: +/- 200 μm  
 
 15. Komparator wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem:  
 Komparator jest to układ służący do porównywania dwu lub więcej liczb dwójkowych.  
 Zadaniem analogowego komparatora napięcia jest wytworzenie sygnału logicznego 0 lub 1 na wyjściu w 
 zależności od znaku różnicy napięć wejściowych. Komparator, jest, więc, elementarnym jednobitowym 



 przetwornikiem analogowo-cyfrowym i stanowi ogniwo pośrednie między układami analogowymi i 
 cyfrowymi. Innymi słowy zamienia on dowolny (mieszczący się oczywiście w granicach pomiarowych) 
 przebieg analogowy na proporcjonalny, dwustanowy przebieg cyfrowy. Komparator służy, więc, do 
 porównywania dwóch napięć (stałych lub zmiennych) doprowadzonych do jego wejść.  
 Komparatory znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba zasygnalizowania przejścia 
 badanego napięcia przez z góry ustalony próg. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie i swoje miejsce 
 znaleźć mogą w: układach formujących, przetwornikach analogowo-cyfrowych, dyskryminatorach 
 amplitudy, generatorach, wzmacniaczach odczytu itd.  
 Zakres pomiarowy (parametry techniczne) dostosowany będzie do aktualnych potrzeb rynku.  
 Parametry graniczne dopuszczalne napięcie wejściowe różnicowe, V \±5  
 dopuszczalne napięcie wejściowe względem masy, V ±5 dopuszczalne napięcia zasilania, V +14, -7 
 maksymalny prąd wypływający z wyjścia, mA 10 maksymalny prąd wpływający do wyjścia, mA 2.5  
 
 16. Dynamiczne przetworniki momentu siły wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem: 
 Przeznaczenie: wzorcowanie przyrządów pomiarowo-kontrolnych w zakresie do 20 Nm (dynamicznego 
 momentu siły) - trzy głowice pomiarowe (każda o innym zakresie).  
 Przeznaczony do pomiarów dynamicznych wartości momentów. Pozwoli na rozbudowę obecnej oferty 
 badawczej spółki ZETOM o nowe zakresy pomiarowe.  
 Zakres pomiarowy: 3 różne wartości zakresu pomiarowego.  
 Ilość: 3 sztuki głowic pomiarowych ( przetworników ).  
 Skład wyposażenia i oprzyrządowania to przetworniki i przewody zasilające. 

 

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane). 

 

Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, 

funkcjonalności i jakości. 

 

Kod CPV: 38296000-6 Przyrządy badawcze 

Kod CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe 

 
Termin realizacji umowy: maksymalnie do 30.06.2019 r. 

 

Zastrzega się, że przedmiot zamówienia może zostać sfinansowany przez Zamawiającego w formie 

leasingu finansowego. W związku z tym możliwe jest przedstawienie przez Oferenta odrębnej oferty 

uwzględniającej tego typu finansowanie pod warunkiem wykazania odrębnie kosztów dla przedmiotu 

zamówienia oraz odrębnie kosztów i zasad dotyczących leasingu finansowego przedmiotu zamówienia  

z terminem spłat rat nie później niż do 30.06.2019 r.  

 
III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Złożona oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres oferenta, 

2. Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto), 
3. Termin ważności oferty, 
4. Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy 

(nie później niż w terminie do 30.06.2019r.), 

5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został 

udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1. 

 

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres korespondencyjny:  
 
 Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” 
 im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.  
 ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17 
 40-384 Katowice 



 
lub na adres e-mail: 

 
biuro@zetom.eu 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi 

obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

 
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas 
wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego. 
 
Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według 
własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do 

unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny. 
 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności  
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent 

jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru 
ofert.  

 
 

IV. Termin składania ofert upływa w dn. 16.03.2017 r. 
 
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej 

otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po 
terminie nie będą brane pod uwagę. 
 

 
V. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

Cena: 70 % 
Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania 
umowy): 30 % 

 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu 

o powyższe kryteria i ustaloną punktację:  
 

a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według 
następującego wzoru:  
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 70% = ilość punktów 
b) punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru: 
(Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/ Ilość dni realizacji 
zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 30% = ilość punktów 
 

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów 
przyznaną danej ofercie.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

 
VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych: 

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest 
zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz 
powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” 
ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów 
zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane 
z  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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym 
zakresie i w następujących przypadkach: 
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień 
umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa 
ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia; 
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 

realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub 
Zamawiającego (zmiany podmiotowe); 
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron; 
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;  
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym; 
-Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w 
następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które 

Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, 
katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu 
kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, 
nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć 
wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że 
uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z 
umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i 

wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to 
zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach; 
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron 
umowy; 
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z 
postanowieniami zapytania ofertowego; 

-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

 -Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  

Miejscowość, data 

 

 

 
(Nazwa podmiotu składającego ofertę) 

 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów 

 
Ja niżej podpisany(-a) (imię i nazwisko) 

 

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

reprezentujący(-a) firmę/jednostkę (pełna nazwa firmy/jednostki, adres) 

 

 

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

 

 

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

oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej 
reprezentowania: 

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z 
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących 

konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie. 

 
 
 

 
 

……………………………………… 
Podpis 

 
 


