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Radom, dnia 24-10-2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/DOR 3.1.2 

zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności i 

efektywności ekonomicznej PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz 

Dorosz w oparciu o nową strategię” nr RPMA.03.01.02-14- 8657/17 

PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz Dorosz. zaprasza do złożenia 

ofert na usługę doradztwa profesjonalnego w projekcie nr RPMA. RPMA.03.01.02-14- 8657/17 pn. 

„Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej PLTD spółka cywilna Joanna 

Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz Dorosz w oparciu o nową strategię” o dofinansowanie 

którego Zamawiający się ubiega w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz Dorosz  

Ul. Wierzbicka 26/44 

26-600 Radom 

NIP: 948 26 05 142 

 tel: 607055075 

e-mail: biuro@kodak24.pl 

 

Firma PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz Dorosz  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 oraz Zasad Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 i nie stanowi postępowania 

w rozumieniu Ustawy PZP. 

 

3. Informacja o przedmiocie zamówienia: 

 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi doradczej w celu poprawy konkurencyjności spółki 

na rynku. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest pomoc w wejściu na wyższy 

poziom dojrzałości biznesowej i dalszy wzrost konkurencyjności i znaczenia firmy PLTD na 

rynku. Efektem współpracy będzie opracowanie dokumentacji o charakterze strategicznym, 

zawierającym praktyczne wskazówki rozwiązania zdefiniowanych problemów oraz 

wskazanie metod wdrożenia opracowanej strategii do działalności operacyjnej firmy. 

Przystąpienie do konkursu bon na doradztwo ma za cel możliwość wskazania dalszych 

kierunków rozwoju firmy. Uzasadnieniem potrzeby realizacji niniejszego projektu 

jest konieczność dostosowania świadczonych usług do coraz bardziej wymagającego rynku 
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odbiorców i rozszerzenie działalności o rynek klientów wirtualnych, w sposób 

odzwierciedlający procesy zachodzące w firmie. Wnioskodawca chce posiąść wiedzę nt. 

możliwości opracowania programu lojalnościowego oraz zmodyfikować aktualny model 

zarządzania względem struktury organizacyjnej. Wszystkie działania przewidziane w ramach 

realizacji niniejszego projektu stanowią katalog usług o charakterze prorozwojowym, co 

wpisuje się w kategorię interwencji określoną w ramach III osi priorytetowej RPO WM. 

Wnioskodawca jest młodą firmą i dopiero uczy się zależności biznesowych, napotykając przy 

tym wiele barier. Niewątpliwie jedną z tych barier jest niedostatek kapitału na profesjonalne 

usługi doradcze, dzięki którym firma może wyjść z ram małego przedsiębiorcy do 

przedsiębiorcy mającego duże znaczenie na rynku i potencjał do zwiększania swojej 

przewagi względem silnie rozproszonej konkurencji.   

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej, obejmującej: 

 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi doradczej w celu poprawy konkurencyjności spółki na rynku, 

determinujący dalszy wzrost firmy poprzez usystematyzowanie zasad współpracy z odbiorcami. 

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest pomoc w wejściu na wyższy poziom dojrzałości 

biznesowej (ang. BPM – Business Process Management), mając na uwadze że Wnioskodawca jest 

młodą firmą i dopiero uczy się zależności biznesowych, co stanowi poważna barierę wzrostu 

szczególnie w środowisku w jakim funkcjonuje firma. Celem nadrzędnym interwencji przewidzianej 

w ramach niniejszego działania jest zatem wyjść z ram mikro przedsiębiorcy i rozwój biznesu w 

oparciu o dojrzałe metody zarządzania, kluczowe przy współpracy z dużymi podmiotami. Ten element 

z uwagi na specyfikę branży i klientów, wzmocni potencjał konkurencyjny poprzez eliminację 

czynników ryzyka, które w tradycyjnym modelu współpracy z sieciami handlowymi są trudne do 

wykrycia. Wnioskodawca zajmuje się hurtową sprzedażą baterii, żarówek i drobnego sprzętu (karty 

pamięci, pen drive'y) . Głównymi odbiorcami są przeważnie sieci handlowe, których poziom 

dojrzałości biznesowej jest zdecydowanie wyższy względem dostawców, takich jak Wnioskodawca. 

Działania Wnioskodawcy często są wynikiem presji i nacisków i wymaga to dostosowania się i 

zrozumienia pewnych mechanizmów, które należy zaplanować formując zasady współpracy z sieciami 

detalicznymi. Aktualnie firma posiada jednego dużego klienta Carrefour - dostarczając produkty do 

trzech marketów, ale Wnioskodawca podejmuje (póki co mało skutecznie) działania zwiększające 

sprzedaż. Główną barierą jest niewielkie doświadczenie biznesowe Wnioskodawcy i brak 

odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie 

własnych, wewnętrznych standardów i procedur korelujących i wspomagających zarządzanie 

procesami biznesowymi (tzw. zarządzanie procesowe), co jest czynnikiem wpływającym na 

wiarygodność i przygotowującym do negocjacji z bardzo doświadczonymi biznesowo partnerami. 

Mówiąc w skrócie, systemowe zarządzanie całą firmą, gdzie procesy biznesowe są ważniejsze od 

struktury organizacyjnej, wpłyną na poprawę wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera, 

posiadającego potencjał i możliwości do realizacji zleceń w warunkach jakie wymagane są przez 

dużych odbiorców. To procesy stanowią podstawę do zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz 

wprowadzania różnorodnych zmian (np. do jej systemów IT, struktury organizacyjnej, do planów i 

działań rozwoju kompetencji kadry i pracowników). W efekcie współpracy z Instytucją Otoczenia 

Biznesu ma powstać koncepcja nowej strategii firmy, wykorzystująca nowoczesne narzędzia 

informatyczne. Narzędzie informatyczne ma pełnić niejako dwie funkcje, pierwsza ma wspomagać 

podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych (CRM), a druga to stworzenie platformy do 

zamówień on-line. Pozwoli to zwiększyć wydajność i efektywność firmy w dwóch głównych 

obszarach funkcjonowania tj. szybkości realizowanych zleceń, oraz dostosowywaniu oferty do 

aktualnych potrzeb odbiorców - optymalizacja stanów magazynowych wpłynie na lepsze zarządzanie 
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pieniądzem - zminimalizuje się w ten sposób nadwyżki magazynowe, oraz uelastyczni łańcuch 

dostaw. Takie podejście systemowe pozwoli generować nie tylko oszczędności, ale także pozwoli 

lepiej i bardziej precyzyjnie planować inwestycje. Poprawa tych parametrów pozwoli na poszerzenie 

oferty przedsiębiorstwa o nowe produkty, co wpisuje się w kryterium dostępu nr 3, oraz kryterium 

merytoryczne szczegółowe nr 4. Zwiększenie wolumenu sprzedaży uzależnione jest od sprawnego 

wdrożenia nowych procesów świadczenia usług, a uzyskanie zadowalających wartości wiąże się z 

przygotowaniem planów taktycznych uwzględniających specyfikę branży i pozycję Wnioskodawcy 

względem silnej pozycji odbiorców.  

System, który ma wspomagać sprzedaż on-line docelowo ma być główną bazą produktową z której 

będą mogli korzystać nie tylko odbiorcy hurtowi, ale także ostateczni odbiorcy. Rozwiązanie ma być 

bazą produktową, której głównym zamysłem jest stały dostęp on-line wraz z optymalizacją łańcucha 

dostaw. Wnioskodawca zna rynek i wie jaki rządzą nim zależności, aczkolwiek jest to 

niewystarczające by we własnym zakresie przełożyć pomysł na rozwiązanie IT.  W tym celu, 

przedmiot współpracy z Instytucją Otoczenia Biznesu zakłada opracowanie i weryfikację logicznej 

struktury systemu w oparciu o diagramy UML. Diagramy UML są zawsze obecne we wszelkiego 

rodzaju dokumentacjach programistycznych i stanowią punkt wyjścia do wdrażania rozwiązań. Dla 

Wnioskodawcy, z uwagi, że nie posiada wiedzy w obszarze tworzenia rozwiązań IT, ważny jest aspekt 

funkcjonalności i przydatności systemu, co w ostatecznym rozrachunku ma znaleźć odzwierciedlenie 

w wynikach finansowych. Należy pamiętać, że informacje zawarte w diagramie UML są poglądowe i 

mają ułatwić implementację  oraz ukazać zasadę funkcjonowania systemu. Zdaniem Wnioskodawcy, 

rozwiązanie nosi znamiona innowacji, aczkolwiek ostateczny wymiar i ocenę w tym zakresie należy 

skonfrontować z wiedzą specjalistów, co ma znaczenie również pod kątem możliwości finansowania 

środkami unijnymi - np. poprzez uzyskanie opinii o innowacyjności co będzie podstawą do 

aplikowania w naborach, które wymagają takiego dokumentu ( o ile będzie to możliwe- ocena 

innowacyjności systemu i jej potencjał nie leży w kompetencjach Wnioskodawcy). Opracowanie 

schematu UML będzie punktem wyjścia dalszych rozmów z twórcami systemu, w kontekście doboru 

technologii, potrzeb sprzętowych, kadrowych etc. Ponadto będzie to kluczowy aspekt pozwalający 

rzetelnie wycenić rozwiązanie, co w przypadku Przedsiębiorcy jest znamienne - nieprzemyślane 

działania, z uwagi na brak dostatecznej wiedzy mogą wygenerować potężne koszty, niemające 

przełożenia na zwiększenie sprzedaży.  

Diagramy mają dać obraz nowego rozwiązania w obszarach:  

1. przypadków użycia - Opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje co robi system,  

a nie jak to robi. 

2. współpracy - Jest jednym z czterech diagramów interakcji. Używamy go po to, żeby zobrazować 

dynamikę systemu. 

3. przebiegu - Opisuje interakcje pomiędzy częściami systemu w postaci sekwencji komunikatów 

wymienianych między nimi. 

4. komponentów - Pokazuje podział systemów programowych na mniejsze podsystemy. 

5. struktur - Jest przeznaczony do tego, by modelować współpracę klas, interfejsów, komponentów, 

które są zaangażowane w pewne zadanie. 
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6. opisu interakcji - Służy do opisu zależności przy przesyłaniu komunikatów pomiędzy obiektami, 

czyli zależności w przepływie sterowania pomiędzy obiektami. 

7. wdrożenia - Pokazuje, jak będzie wyglądało wdrożenie i konfiguracja oprogramowania 

Powyższe w pełni uzasadnia wsparcie środkami unijnymi w kontekście potrzeb rozwojowych 

Wnioskodawcy. Należy także podkreślić, że nowe rozwiązanie IT nie jest tylko klasycznym CRM, ale 

będzie stanowić bazę produktową za pośrednictwem której będzie można dokonywać zakupów on-line 

z uwzględnieniem dostępności wybranych produktów w czasie (co uzależnione jest m.in od cen 

waluty). W kontekście kryterium merytorycznego szczegółowego - realizacja projektu wpłynie na 

rozwój przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowe produkty i skierowanie 

dotychczasowej oferty do nowych klientów (np. klienci indywidualni, oraz kolejne sieci handlowe). 

Aktualnie Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem baterii Kodak do 3 sklepów Carrefour.  

Istota wskazanego rozwiązania jest ściśle powiązana z obszarami inteligentnych specjalizacji RPO 

WM - inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Nowy system ma za zadanie 

optymalizować procesy biznesowe, zmniejszając przy tym kosztochłonność działalności. Poprzez 

optymalizację rozumie się inteligentne zarządzanie stanami magazynowymi i planowanie sprzedaży w 

taki sposób, by ograniczyć nakłady na zapasy. Należy mieć także na uwadze, że pojęcie optymalizacji 

ma tutaj kluczowe znaczenie - z uwagi, że produkty w dużej mierze są importowane, ich ostateczna 

cena zależy od kursu waluty. Dzisiaj, bez specjalistycznych narzędzi analitycznych Wnioskodawca 

działa intuicyjnie i "na logikę" - kupuje wtedy kiedy jest tanio, a sprzedaje drożej. Ta strategia 

działania nie zawsze jest opłacalna, ponieważ towar kupiony po okazyjnej cenie często generuje 

dodatkowe koszty (magazynowanie, ochrona,) które summa summarum zjadają domniemany zysk. 

System informatyczny ma pomóc w szybszym upłynnianiu towaru, tym samym maksymalizować 

zysk.  

Efektem współpracy będzie opracowanie dokumentacji o charakterze strategicznym, zawierającym 

praktyczne wskazówki rozwiązania zdefiniowanych problemów, oraz wskazanie metod wdrożenia 

opracowanej strategii do działalności operacyjnej firmy. Przystąpienie do konkursu bon na doradztwo 

ma za cel możliwość wskazania dalszych kierunków rozwoju firmy. Uzasadnieniem potrzeby 

realizacji niniejszego projektu jest konieczność "dostosowania" świadczonych usług do coraz bardziej 

wymagającego rynku odbiorców i rozszerzenie działalności o rynek klientów wirtualnych, w sposób 

odzwierciedlający procesy zachodzące w firmie. Wnioskodawca chce posiąść wiedzę nt. możliwości 

opracowania programu lojalnościowego, oraz zmodyfikować aktualny model zarządzania względem 

struktury organizacyjnej. Wszystkie działania przewidziane w ramach realizacji niniejszego projektu 

stanowią katalog usług o charakterze prorozwojowym, co wpisuje się w kategorię interwencji 

określoną w ramach III osi priorytetowej RPO WM.  , napotykając przy tym wiele barier. 

Niewątpliwie jedną z tych barier jest niedostatek kapitału na profesjonalne usługi doradcze, dzięki 

którym firma może  mającego duże znaczenie na rynku i potencjał do zwiększania swojej przewagi 

względem silnie rozproszonej konkurencji.  

Przedmiotem projektu będzie podjęcie współpracy z Instytucją Otoczenia Biznesu określoną 

regulaminem konkursu bon na doradztwo. Celem głównym jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w obszarze wprowadzenia innowacji organizacyjnych i opracowania nowoczesnego 

systemu teleinformatycznego i systemu motywacyjnego dla handlowców- czyli układu 

wspomagającego cały cykl sprzedaży od ofertowania po dostawę do klienta docelowego. 
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Wnioskodawca posiada już mniej więcej określoną wizję dalszych kroków, ale dzięki środkom 

chciałby sfinansować profesjonalne doradztwo w zakresie opracowania nowoczesnego modelu 

biznesowego ii strategii rozwoju firmy 

1)  Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich posiadanych przez siebie 

informacji dotyczących opracowywanego produktu oraz do czynnego uczestniczenia w 

procesach badawczych. 

 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3) W ramach oferty należy podać cenę jednostkową brutto i netto każdej usługi wykazanej  

w Załączniku nr 1 tj. Wzór formularza ofertowego. 

4) Zamawiający ma możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z 

wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w porozumieniu z oferentem warunków w 

umowie zawartej w wykonawcą w odniesieniu do złożonej oferty w zakresie ilości i 

rodzaju zamawianych usług oraz wartości jeżeli wynikać to będzie z procesu wyboru 

projektu do dofinansowania (negocjacje, ocena wydatków) lub byłoby to niezbędne dla 

osiągnięcia celów projektu. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 85312320 – 8 Usługi Doradztwa 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Planowany termin wykonania zamówienia: 29-04-2018 r. Dokładny termin realizacji 

poszczególnych usług będzie ustalony w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) Do składania ofert uprawnione są Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające akredytację: 

a) IZ RPO WM – akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) 

świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze Ośrodków 

Innowacji świadczących usługi proinnowacyjne 
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b) Ministerstwa Rozwoju – akredytacja Ośrodków Innowacji świadczących usługi 

proinnowacyjne 

 

 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

(Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty). 

2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

3) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to 

musi ono w swojej treści wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Dokument 

pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, winny być sporządzone zgodnie z wzorem co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy. Oferta powinna zawierać: 

a) datę sporządzenia, 

b) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,  

c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Oferenta, ceny jednostkowe netto i brutto, 

cenę całkowitą netto i brutto, cenę oferty razem netto i brutto), 

d) termin realizacji zamówienia, 

e) zaparafowaną każdą stronę i być podpisaną przez Oferenta, 

f) zawierać oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2), 

g) zawierać oświadczenie/dokumenty (jeżeli wymagane) o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (Załącznik nr 3). 

 

Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 03.11.2017 r.,  

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3) Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@kodak24.pl 

lub dostarczyć osobiście bądź kurierem na adres Zamawiającego (zgodnie z pkt. 1 Zapytania) 

4) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 06.11.2017 r. - do każdego 

Oferenta zostanie przekazana informacja o wynikach. 

 

9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania. 

Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 

oferty. 

Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty 

otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej 

oferty) x 100 pkt. 
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10. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu IOB spełniającej wymagania udziału  

w postępowaniu.



 
 

1 
 

Załącznik nr 1 do zapytania  

nr 1/2017/DOR 3.1.2 z dnia 24.10.2017 r. 
 

Wzór formularza ofertowego 
 

I. Dane Oferenta 

1 Nazwa oferenta  

2 Adres  

3 Adres do korespondencji  

4 Tel  

5 E-mail  

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj usługi 

 

Wartość netto 

 

Wartość Brutto 

1. Zakres współpracy z IOB przewiduje w szczególności:   

    
2.    
3.    

RAZEM:    

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

1. Oświadczam, iż: 

 zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte, 



 
 

2 
 

 w cenie podanej w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku przyznania mi zamówienia. 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis oraz pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta  
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Załącznik nr 2 do zapytania  

nr 1/2017/DOR3.1.2 z dnia 

23.10.2017 r. 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 

1/2017/DOR3.1.2 z dnia 23.10.2017 r. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z PLTD spółka 

cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz Dorosz lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu   PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, 

Tomasz Dorosz lub osobami wykonującymi w imieniu PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska 

- Lucedarska, Tomasz Dorosz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PLTD 

spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, Tomasz Dorosz lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu   PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska - Lucedarska, 

Tomasz Dorosz lub osobami wykonującymi w imieniu PLTD spółka cywilna Joanna Gołaszewska 

- Lucedarska, Tomasz Dorosz 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data                                                         podpis osoby/osób uprawnionej/ych do    

  reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania  

nr 1/2017/DOR3.1.2 z dnia 24.10.2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że ……………………………………………………….. (nazwa Oferenta) jest jedną/jednym z 

niżej wymienionych podmiotów (proszę o zaznaczenie właściwej kategorii podmiotu): 

 

 

 IZ RPO WM  – akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia 

Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o 

specjalistycznym charakterze 

 

 Ministerstwa Rozwoju – akredytacja Ośrodków Innowacji 

świadczących usługi proinnowacyjne 

 

 

 

 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis osoby/osób uprawnionej/ych do    

  reprezentowania Oferenta 


