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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 
z siedzibą w Elblągu 

ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg 
 

zaprasza do złożenia ofert pisemnych na: 

 „Spotowy zakup Biomasy w okresie od 23.01.2023 do 31.12.2023r.” 

 

1. Zamawiający 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, 82-300 Elbląg. 

2. Oznaczenie 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„„Spotowy zakup Biomasy w okresie od 23.01.2023 do 31.12.2023r.” 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podaną nazwę we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym. 

3. Tryb 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
3.1. Zmiany ilości podanych w pkt. 4.3. na etapie negocjacji/realizacji dostaw (w tym redukcja do zera 

w poszczególnych miesiącach) oraz w trakcie realizacji Zamówienia. 
3.2. Zawarcia Zamówienia z wybranymi Wykonawcami, zgodnej z załączonym do Ogłoszenia 

Projektem Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia, po ustaleniu wszystkich 
istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia. 

3.3. Braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty. 
3.4. Wezwania Wykonawców, których Zamawiający zamierza zaprosić do dalszego etapu 

(negocjacje, oferty dodatkowe), w przypadku wątpliwości do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 
oferty. 

3.5. Zaproszenia wybranych Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia pisemnych ofert 
dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego. 

3.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorąc udział w negocjacjach nie mogą zaoferować 
cen wyższych niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie mogą zaoferować 
innych warunków oferty, gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach. Za pierwsze złożone 
oferty uznaje się oferty w brzmieniu z dnia składania ofert, złożone do tego terminu. 

4. Przedmiot zamówienia: 

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup (wraz z dostawą) Biomasy o parametrach 

i na zasadach określonych poniżej, w okresie od 23.01.2023 do 31.12.2023r.” 

4.2. Sposób realizacji dostaw: 
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4.2.1. Dostawy biomasy do Zamawiającego realizowane będą transportem samochodowym – 

samochodami samowyładowczymi odpowiednio do wskazań Zamawiającego 

dokonywanych na następujący adres – magazyn Zamawiającego znajdujący się 

na terenie zakładu należącego do spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. przy 

ul. Elektrycznej 20a w Elblągu, (tj. franco magazyn spółki ENERGA Kogeneracja 

Sp. z o.o.) na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020. Zamawiający dopuszcza 

dostawy transportem kolejowym (bocznica własna EKO) 

4.2.2.  Wykonawca na swój koszt prowadzi załadunek, transport i rozładunek biomasy 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się na terenie spółki 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty 

przewozowe. Zamawiający dopuszcza również oferty na odbiór biomasy z zakładu 

produkcyjnego Dostawcy.  

4.2.3. Dostawy biomasy będą przyjmowane przez magazyn Zamawiającego w Elblągu 24 

godziny na dobę, 

4.2.4. Do każdej dostawy dostarczony będzie dokument „WZ”. Sposób numeracji 

dokumentów „WZ” Zamawiający ustala z Wykonawcą, lub w przypadku dostaw koleją 

list przewozowy (Lp.) 

4.3. Graniczne parametry fizyko-chemiczne: 

4.4.1. Biomasa pochodzenia leśnego, spełniająca definicję drewna energetycznego – forma 
handlowa pellet drzewny wytworzony z surowca drzewnego: 

Lp Wyszczególnienie Jednostka 
Parametry graniczne 

 w stanie roboczym 

1 Średnica (D) mm 6÷12 

2 Ciężar usypowy kg/m3 ≥ 600 

3 Wartość opałowa  MJ/kg ≥ 16,5 

4 Zawartość popiołu % ≤ 3 

5 Rozkrusz % wagowo ≤ 6 

6 
Addytywy* (zgodnie z PN-EN 

ISO 17225-2 Tabela nr 2) 
% 0 

7 Wilgotność % ≤ 10 

8 Siarka (S) % w stanie suchym ≤ 0,05 

9 Chlor (Cl) % w stanie suchym ≤ 0,1 

10 Azot (N) % w stanie suchym ≤ 0,6 

11 Arsen (As) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 2 

12 Kadm (Cd) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 1 

13 Chrom (Cr) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 15 

14 Miedź (Cu) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 20 

15 Ołów (Pb) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 20 

16 Rtęć (Hg) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 0,1 

17 Cynk (Zn) 
mg/kg w stanie 

suchym 
≤ 200 
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 *- pellet może zawierać tylko i wyłącznie popiół i żywice pochodzenia naturalnego, Zamawiający nie 

zgadza się na obecność żadnych addytywów pochodzących z obróbki drewna w procesach przemysłowych. 

 

4.5. Oferowana biomasa (jak i surowiec użyty do jej produkcji) posiadała będzie wymaganą prawem 

dokumentację. 

4.6. W związku z wymaganiem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie udokumentowania 

pochodzenia biomasy Dostawca zobowiązany jest do przygotowania i przesłania wszelkich 

oświadczeń i informacji jakie mogą potwierdzić pochodzenie dostarczonej biomasy 

do Zamawiającego przed upływem terminu płatności za dostarczoną biomasę. W przypadku braku 

poprawnych dokumentów płatność zostaje wstrzymana co nie jest traktowane jako uchybienie 

terminu zapłaty. 

4.7. Szczegółowy zakres i dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo 
zostały określone w Projekcie Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

5. Termin realizacji zamówienia  

5.1. Rozpoczęcie:  31 stycznia 2023 roku. 
5.2. Zakończenie: 31 grudnia 2023 roku. 

6. Dokumenty warunkujące udział Wykonawcy 

6.1. Każdy z Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu składania ofert następujących 
dokumentów: 

6.1.1. FORMULARZA OFERTY sporządzonego wg załączonego wzoru wraz z LISTĄ 
ŹRÓDEŁ POCHODZENIA BIOMASY (zakładów produkcyjnych) – Załącznik nr 
1 do Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca jest pośrednikiem, lista źródeł 
pochodzenia biomasy powinna zawierać listę producentów wraz z listą zakładów 
produkcyjnych (do oferty dołączyć należy również kserokopie umów lub listy 
intencyjne tak, aby możliwe było określenie ilości dostaw od poszczególnych 
producentów zobowiązującymi do współpracy i stałych dostaw w przypadku 
udzielenia Zamówienia danemu Wykonawcy),  

6.1.2. OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA – Załącznik nr 2 
do Ogłoszenia, 

6.1.3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCEGO POCHODZENIA BIOMASY 

OFEROWANEJ W RAMACH OFERTY – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

6.1.4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI POCHODZENIA 
BIOMASY – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, 

6.1.5. WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW BIOMASY z podaniem ich wartości, ilości, 
przedmiotu, okresów wykonania (nie dłuższego niż ostatnie 2 lata) i odbiorców 
(przy czym wolumen wykonanych dostaw wskazany w wykazie nie może 
być niższy, niż wolumen oferowany w niniejszym postepowaniu). 
Do wykazu Dostaw należy załączyć dokumenty potwierdzające, że Dostawy 
te zostały wykonane należycie (referencje, wykaz zrealizowanych dostaw). 
W przypadku braku możliwości przedstawienia wykazu wykonanych dostaw, 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie potencjału realizacji dostaw w oferowanej ilości 
(audyty niezależnej strony trzeciej, posiadane certyfikaty i aktualne pozwolenia, 
wprowadzone procedury związane z prowadzoną działalnością itp.) – Załącznik 
nr 5 do Ogłoszenia, 
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6.1.6. ODPISU Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ALBO INFORMACJI 
Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert). Zamawiający podkreśla, że wystarczającym będzie 
dołączenie do oferty informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu 
z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz.U. z 2017 
r. poz. 700), jak również wydruku zaświadczenia o wpisie ze strony 
internetowej Ministerstwa Gospodarki (informacja z CEIDG),  

6.1.7. OŚWIADCZENIA lub ZAŚWIADCZENIA, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków lub ZAŚWIADCZENIA o zwolnieniu, odroczeniu lub 
rozłożeniu na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku składania oferty przez 
spółki cywilne, zaświadczenia muszą być złożone przez każdego wspólnika 
oddzielnie,  

6.1.8. OŚWIADCZENIA lub ZAŚWIADCZENIA, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
ZAŚWIADCZENIA, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku składania oferty 
przez spółki cywilne, zaświadczenia muszą być złożone przez każdego 
wspólnika oddzielnie, 

6.1.9. OŚWIADCZENIA o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do 
Ogłoszenia, o ile Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dane osobowe osób 
trzecich, 

6.1.10. PEŁNOMOCNICTWA do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy 
Wykonawca nie jest reprezentowany przez osoby wskazane w treści odpisu 
z właściwego rejestru sądowego albo informacji z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej. 

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert 

7.1. Wykonawca może złożyć Ofertę obejmującą część wskazanych wolumenów. 

7.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych i warunkowych. 

7.4. Oferta i dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej 
zapewniającej pełną czytelność treści. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, 
zawierające jakąkolwiek treść, powinny być podpisane lub parafowane (a kserokopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, zgodnie 
z regułami reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego oryginał 
lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy wówczas załączyć do oferty. 
Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

7.5. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami należy zeskanować w jeden 
plik. 
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7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną na adresy radoslaw.prokurat@energa.pl 
a ofertą papierową przesłaną, zgodnie z Uwagą pkt 8.2.2., pierwszeństwo ma wersja otrzymana 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7.7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie/nazwa pliku 
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" albo 
„WYCOFANIE". 

8. Miejsce i termin składania ofert. 

8.1. Ofertę przygotowaną zgodnie z pkt 7.5 należy przesłać na adres radoslaw.prokurat@energa.pl; 
w tytule podając nazwę oraz nazwę Wykonawcy.  

8.2. Termin składania ofert biegnie od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 
(liczy się data wpływu na adres radoslaw.prokurat@energa.pl). 
z zastrzeżeniem podpunktu 8.4.  

Uwaga: 
8.2.1. Oryginał oferty należy przesłać w wersji papierowej niezwłocznie do Kancelarii 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg z dopiskiem 
„Spotowy zakup Biomasy w okresie od 23.01.2023 do 31.12.2023r.”, 
z zastrzeżeniem pkt. poniżej.  

8.2.2. W przypadku złożenia oferty na adres radoslaw.prokurat@energa.pl podpisanej 
elektronicznie zgodnie z regułami reprezentacji, dokument traktuje się jako 
oryginał, w związku z czym nie jest wymagane przesyłanie wersji papierowej. 

8.3. Oferta złożona po terminie nie podlega zwrotowi. 

8.4. W okresie obowiązywania ogłoszenia napływające oferty będą rozpatrywane na bieżąco 
w każdy poniedziałek i środę tygodnia  

8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w 
całości tj. w ilościach wykazanych w formularzach ofertowych  

9. Termin obowiązywania oferty 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

10. Załączniki 

Załącznik nr 1. Formularz oferty 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy dot. pochodzenia oferowanej biomasy 

Załącznik nr 4. Oświadczenie dot. dokumentacji pochodzenia biomasy  

Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych dostaw biomasy 

Załącznik nr 6. Projekt zamówienia 

Załącznik nr 7. Klauzule informacyjne 

Załącznik nr 8. Oświadczenie KZR  

mailto:radoslaw.prokurat@energa.pl
mailto:radoslaw.prokurat@energa.pl
mailto:radoslaw.prokurat@energa.pl
mailto:adam.powojski@energa.pl
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: 

  „Spotowy zakup Biomasy w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.” 

 
MY NIŻEJ PODPISANI 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu. 

1.1. Biomasa pochodzenia rolniczego, wytworzona z odpadów i pozostałości z produkcji 
rolnej (ze słomy zbóż): 
 

Rodzaj biomasy 
Ilość 
[Mg] 

Jednostkowa 
cena netto 
[PLN/GJ] 

Kontraktowa Wartość 
opałowa 
[GJ/Mg] 

Wartość netto 
oferty 
[PLN] 

   14,5  

 

Słownie złotych netto: jednostkowa cena netto [PLN/GJ] dla biomasy pochodzenia rolniczego 

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

Łączna wartość oferty netto (Ilość x ryczałtowa cena jednostkowa netto x oferowana wartość 

opałowa) wynosi: ……………………………………………. PLN (słownie złotych: 

……………………………………..……………………………………………………………………….) 
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1.2. Biomasa pochodzenia leśnego spełniającej definicję drewna energetycznego:  

Rodzaj biomasy 
Ilość 
[Mg] 

Jednostkowa 
cena netto 
[PLN/GJ] 

Kontraktowa Wartość 
opałowa 
[GJ/Mg] 

Wartość netto 
oferty 
[PLN] 

   16,5  

Słownie złotych netto: jednostkowa cena netto [PLN/GJ] dla biomasy pochodzenia leśnego 

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

Łączna wartość oferty netto (Ilość x ryczałtowa cena jednostkowa netto x oferowana wartość 

opałowa) wynosi: ……………………………………………………. PLN (słownie złotych: 

……………..……….………………………………………………………………………………………)  

Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni licząc od terminu składania ofert.  

3. OŚWIADCZAMY, że oferujemy wyłącznie dostawy Biomasy produkcji krajowej, posiadającej 

wymaganą prawem dokumentację. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Projektu Zamówienia i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Zamówienia zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Ogłoszeniu wraz z załącznikami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub 

wskazałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.2 

6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy / nie jesteśmy3 czynnym podatnikiem podatku VAT identyfikującym się 

numerem NIP ………………………………….., korzystającym / nie korzystającymi4  ze zwolnienia 

od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie 

podatnika VAT, zobowiązujemy się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia 

zmiany. 

 

7. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY ……………….……………………………………   

 

 
1 Rozporządzenie 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).  
 
2 W przypadku gdy dostawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia dostawca nie składa (należy usunąć treści 
oświadczenia przez jego wykreślenie). 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić 



 

8 
 

    

    

Energa 

Kogeneracja Sp. z o.o.  

ul. Elektryczna 20A  

82-300 Elbląg 

 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000207049 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie 

nr konta: 47 1440 1101 0000 0000 1046 5192 

Kapitał zakładowy/wpłacony 400 917 000 zł 

T +48 55 612 20 02 

F +48 55 612 20 05 

 

 
sekretariat.kogeneracja@energa.pl 

www.energa-kogeneracja.pl 

NIP 578-20 58 156 

Regon 170356044 

 

e-mail ……………………………………………………….……………….,  

tel. ……………………………………………………………………………. 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty należy kierować na adres:  

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

e-mail …………………………………………………….………  

nr telefonu: ...……………………………………………………. 

adres strony internetowej: ……………………………………………….………………………………….. 

9. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na …………….. kolejno ponumerowanych 

stronach. 

 

 

 

 

…………………, dnia ………….. 2023 r.                 …..……………………..………… 
                                                                                                    (data i podpis)  
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LISTA ŹRÓDEŁ POCHODZENIA 

Lp Nazwa Adres % Udział w całości dostaw 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dostawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą listy źródeł pochodzenia biomasy (zakładów 

produkcyjnych). W przypadku, gdy Dostawca jest pośrednikiem, lista źródeł pochodzenia biomasy powinna 

zawierać listę producentów wraz z listą zakładów produkcyjnych (do oferty dołączyć należy również 

kserokopie umów lub listy intencyjne tak, aby możliwe było określenie ilości dostaw od poszczególnych 

producentów zobowiązującymi do współpracy i stałych dostaw w przypadku udzielenia Zamówienia danemu 

Dostawcy). 
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Załącznik nr 2 

(pieczęć Dostawcy) 

Oświadczenie 

Składając ofertę dotyczącą udzielenie zamówienia pn. „Spotowy zakup Biomasy w okresie od 01.01.2023 do 

31.12.2023r.” 

my niżej podpisani oświadczamy, że: 
 
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia; 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 
4. nie występują przyczyny uniemożliwiające wykonanie Zamówienia, w szczególności nie należymy do żadnej z niżej 
wymienionych kategorii: 
1) dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia 

lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem dostawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółek komandytowych oraz spółek komandytowo - akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
 

…………………………, dnia ………………… 2023 r.         ………………………………………………… 

                                                                                                                  (Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji 
                                                                                                                                                       lub pieczęć wraz z podpisem) 
 

 

 


