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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

lp. oznaczenie części nazwa części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2.  
Część II 

Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego  
Część IIa – dla zadania nr 1 
Część IIb – dla zadania nr 2 

3.  Część III Opis przedmiotu zamówienia  
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
 
      Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają:  
 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław                                    
na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019. 

2. Definicje:  
 

Na potrzeby niniejszej SWZ przyjmuje się, że poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie: 
1.1. ustawa PZP lub PZP - ustawa z dnia 11 września 2019  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) 
2.2 rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych- rozporządzenie Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415) 

2.3 rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji - rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) 

2.4 SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2.5 Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego; 

2.6 IDW - niniejsza instrukcja dla wykonawców 
2.7 RODO - 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). 

 
 

3.          Tryb udzielania zamówienia oraz informacja czy zamawiający przewiduje wybór 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji: 

 
3.1. Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy pzp.  
3.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  
3.3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę można złożyć 

wyłącznie  za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal). 
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4. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
4.1.  Usługi będące przedmiotem zamówienia odnoszą się do realizacji zamierzeń inwestycyjnych w ramach dwóch 

zadań, to jest:  „03900 –  Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z 
Centrum Wrocławia” nr POIS.06.01.00-00-0029/16 oraz „04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, 
Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)” realizowanego w ramach Projektu 
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A” nr POIS.06.01.00-00-
0026/16 . Celem Usług jest poinformowanie opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu dla zadań ze środków 
Unii Europejskiej, a także poprawa odbioru społecznego realizowanych zadań oraz zwiększenie świadomości 
społecznej w zakresie celu i zamierzonego skutku prowadzonych robót. 

4.2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 
Część 1 – usługi dotyczące zadania „03900 –  Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle 

Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” 
Część 2 – usługi dotyczące zadania „04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – 

Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)” realizowanego w ramach Projektu „Zintegrowany 
System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A”.  

 
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
4.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

Główny przedmiot 79341000-6 Usługi reklamowe 

Dodatkowe przedmioty 
79341400-0  
79342200-5  
79341200-8 

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 
Usługi w zakresie promocji 
Usługi zarządzania reklamą 

5. Zamówienia częściowe: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie 
części zamówienia. Temu samemu Wykonawcy można udzielić zamówienia na jedną lub na dwie części. 

6. Zamówienia podobne: 
6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,                                      
stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na 
powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita 
wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 
6.1.2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  
6.1.3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych 
wynikających ze wzoru  Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 
wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które 
miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w 
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sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie 
Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym                                            
niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i zaliczkach: 
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
7.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

8. Termin wykonania zamówienia  
 

8.1. Dla Części 1.: Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług wskazanych w § 1 ust. 1 wzoru 
umowy dla Części 1 i OPZ w nieprzekraczalnym terminie do 22 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie 
później niż do 31.03.2023 r.  z zachowaniem terminów wynikających z OPZ oraz tam, gdzie OPZ przewiduje 
uzgodnienie terminu z Zamawiającym – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy uwzględnieniu 
oczekiwanego przez Zamawiającego okresu realizacji .   

8.1.1. Jak wskazano w § 1 ust. 3 wzoru umowy dla Części 1, usługi pozostają w ścisłym związku 
czasowym z zamierzeniem inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 1. 

8.1.2. Biorąc pod uwagę okoliczność wskazaną w punkcie 8.1.1., szczegółowe terminy realizacji 
poszczególnych działań przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym na bieżąco przy uwzględnieniu postępu zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 1, a także reakcji społecznych na prowadzone prace.  

8.1.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
projekt harmonogramu realizacji usług (dalej: „Harmonogram Realizacji Usług” lub „Harmonogram”)  
na pierwsze 3 miesiące wykonywania Umowy uwzględniający terminy zawarte w OPZ oraz 
informacje uzyskane od Zamawiającego. Zamawiający może wnieść uwagi do projektu 
Harmonogramu Realizacji Usług w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w 
terminie kolejnych 3 dni roboczych sporządzi zmieniony Harmonogram Realizacji Usług 
uwzględniający uwagi Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

8.1.4. Harmonogram będzie uaktualniany w razie zajścia takiej potrzeby  
8.1.5. Harmonogramy na kolejne okresy 3 miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę co najmniej 

na 14 dni przed upływem okresu, na który złożono dotychczasowy Harmonogram. 
8.1.6. Strony mogą uzgodnić tworzenie Harmonogramu Realizacji Usług na krótsze okresy, jeśli uznają to 

za bardziej uzasadnione, nie krótsze jednak niż 1 miesiąc. 
8.2. Dla Części 2.: Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług wskazanych w § 1 ust. 1 wzoru 

umowy dla Części 2 i OPZ w nieprzekraczalnym terminie do  upływu 22 miesięcy od dnia podpisania 
Umowy, jednak nie później niż do 31.03.2023 r. zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie Projektu 
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A” POIS.06.01.00-00-
0026/16, z zachowaniem terminów wynikających z OPZ oraz tam, gdzie OPZ przewiduje uzgodnienie 
terminu z Zamawiającym – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy uwzględnieniu oczekiwanego 
przez Zamawiającego okresu realizacji .   

8.2.1. Jak wskazano w § 1 ust. 3 wzoru umowy dla Części 2 Usługi pozostają w ścisłym związku czasowym 
z zamierzeniem inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 2. 

8.2.2. Biorąc pod uwagę okoliczność wskazaną w punkcie 8.2.1, szczegółowe terminy realizacji 
poszczególnych działań przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

ZP/3/TP/2021 
03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje 

 
 
 
 
 

6 z 44 

a Zamawiającym na bieżąco przy uwzględnieniu postępu zamierzenia inwestycyjnego, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 2, a także reakcji społecznych na prowadzone prace.  

8.2.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
projekt harmonogramu realizacji usług (dalej: „Harmonogram Realizacji Usług” lub „Harmonogram”)  
na pierwsze 3 miesiące wykonywania Umowy uwzględniający terminy zawarte w OPZ oraz 
informacje uzyskane od Zamawiającego. Zamawiający może wnieść uwagi do projektu 
Harmonogramu Realizacji Usług w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w 
terminie kolejnych 3 dni roboczych sporządzi zmieniony Harmonogram Realizacji Usług 
uwzględniający uwagi Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

8.2.4. Harmonogram będzie uaktualniany w razie zajścia takiej potrzeby  
8.2.5. Harmonogramy na kolejne okresy 3 miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę co najmniej 

na 14 dni przed upływem okresu, na który złożono dotychczasowy Harmonogram. 
8.2.6. Strony mogą uzgodnić tworzenie Harmonogramu Realizacji Usług na krótsze okresy, jeśli uznają to 

za bardziej uzasadnione, nie krótsze jednak niż 1 miesiąc. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu  
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:  
 
9.1.1. dysponować zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego 
warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki - w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 
wykonają poszczególni wykonawcy – wzór w Załączniku 5). Warunek ten uważa się za spełniony jeśli: 
Wykonawca wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu co najmniej jednej 
kampanii informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej jednostki budżetowej, 
samorządowego zakładu budżetowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej) lub inną samorządową jednostkę organizacyjną, polegającą na przeprowadzeniu co 
najmniej jednej kampanii banerowej typu display min 10 000 kliknięć. 

 
9.2.  W celu wykazania spełnia warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi 
wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:  
 
9.2.1 Koordynator kampanii - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej): posiadający 
doświadczenie w realizacji co najmniej jednej kampanii informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub 
samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej 
utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową jednostkę organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu co 
najmniej jednej kampanii banerowej typu display min 10 000 kliknięć. 
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9.2.2. Osoba montująca film / montażysta filmowy- (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych 
poniżej): posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednego spotu video dotyczącego 
promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego (kraj, miasto, powiat, województwo), o długości min. 
30sekund zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, animacje/napisy, color grading oraz 
lektora. 
 
9.3. Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postępowania definiuje w następujący sposób: 
a) kampania banerowa display – kampania polegająca na umieszczeniu na stronach internetowych lub w 
serwisach społecznościowych reklam graficznych (banerów), które można oglądać na ekranie dowolnego 
urządzenia elektronicznego: komputera, laptopa, tableta lub smartfona. Kliknięcie w baner przekierowuje 
użytkownika do reklamowanej treści. 

 

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ustawy pzp 
 
10.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z 

okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp.  
10.2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej                           
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.                                                              

 

11. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  
 
11.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać 
wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:  

 
11.1.1. Oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem                                   
nr 2 do niniejszej IDW.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 
11.1.1. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 11.1.1., także oświadczenie podmiotu 
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udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do podwykonawców, 
na których zdolnościach Wykonawca NIE polega.  

11.2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj:  

11.2.1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; 
11.2.1.2. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,  

w okresie  ostatnich  3 lat,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym  okresie,  wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3miesięcy;. 

              Uwaga:  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych w ramach konsorcjum, 
wykaz usług, dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

11.2.1.2. w celu potwierdzenia uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) 
ustawy pzp: odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 oraz 274 ust. 4 ustawy pzp)  

11.2.1.3. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp                   
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6                
do IDW. 

11.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW w stosownych 
sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów 
udostępniający zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli 
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, 
będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie podmiotowe środki dowodowe dot. tych 
podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby.  
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              W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
              Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z  

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

                
              Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających przedłoży zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określi w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

             W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób 
zdolnych do wykonania zamówienia  lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga 
wskazania odpowiednio: imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków 
finansowych; nazwy inwestycji/zadania, itp. 

              Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.  

              Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie  wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, których mowa w pkt 11.2.1.2. - 
11.2.1.3. niniejszej IDW, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów, o których mowa w pkt. 11.3. 
z udziału w postępowaniu.  

 
11.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

11.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju  sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.  
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11.6. Dokument, o którym mowa w pkt. 11.5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem.  

11.6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż PLN, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

11.7.    Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów  
załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia: 
12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w 
pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

13. Wadium:  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
14.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

15. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego: 

 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane 
będą w PLN. 

16. Opis sposobu przygotowania oferty: 
16.1. Wymagania podstawowe; 

16.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie danej części. Oferta jest składana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.   

16.1.2. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePuap). 

16.1.3.         Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; taki sam wymóg istnieje przy podpisywaniu 
oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp; 

16.1.4.         Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  z dokumentów 
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dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawionego przez osoby 
do tego upoważnione; pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a w przypadku gdy pełnomocnictwo 
sporządzono jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzenia                       
i przekazywania informacji. 

16.1.5.         Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający 
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

16.1.6.       Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę                              
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW                                              
i  rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji;  

16.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16.2. Forma oferty; 
16.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 

oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

16.2.2. Oferta oraz dokumenty o których mowa w pkt: 11 w tym oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty,  
na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, a także 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16.2.3.   Sposób sporządzania oraz wymagania techniczne dotyczące: ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w rozporządzeniu                           
w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.  

16.2.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
16.3. ZŁOŻENIE OFERTY 
16.3.1. Informacje ogólne: 
16.3.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty lub wniosku. 
16.3.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ”Instrukcji 
Użytkownika systemu” dotyczącej systemu mini portal (link: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Regulaminie ePUAP (link: 
https://pz.gov.pl/pz/regulations) .  
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16.3.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego 
przekazania ePUAP. 

16.3.5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Adres internetowy pod którym dostępny jest identyfikator 
postępowania i klucz publiczny Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://www.wi.wroc.pl.  

16.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na ePUAP, 
(Dane odbiorcy: WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Adres 
skrzynki ePUAP: /WIWroclaw/SkrytkaESP) uprzednio zaszyfrowaną za pomocą klucza publicznego dostępnego 
na miniPortal w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia  11.03.2021  do godz.  09:00 

 
16.4.1. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal 
Wykonawca wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.  

          Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej (podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej j opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dotyczącej miniPortal. Ofertę należy złożyć 
w oryginale. 

16.4.2.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym (wydzielonym)  pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 
pliku archiwum (ZIP).  

 
16.5. Zawartość oferty; 
16.5.1. kompletna oferta musi zawierać: 
16.5.1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,  do niniejszej IDW, 
16.5.1.2. Zestawienie kosztów zadania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do IDW, 
16.5.1.3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 11.1.1. sporządzone na podstawie załączników nr 2 do niniejszej IDW i zgodnie z pkt 11 IDW oraz 
podpisane przez właściwe podmioty, 

16.5.1.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3. IDW. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania 
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do IDW).   

16.5.1.5. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub dokumentów                        
lub  oświadczeń  nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru dołączonego do oferty.  

16.5.1.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,                          
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności 
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
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na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do IDW).   

16.5.1.7. 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 niniejszego zamówienia publicznego,  

16.5.1.8. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa                         
w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy, Zamawiający publikuje pomocniczo wzór oświadczenia (Załącznik nr 5 do IDW) 

16.5.1.9. pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

16.5.1.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1010  i 1649) 
Nie  ujawnia  się  informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  ustawy                          
z dnia 16 kwietnia  1993 r.  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1010  i 1649),  jeżeli  
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.   
 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty lub w przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 
dokumentów lub wyjaśnień, Wykonawca, chcąc zastrzec, że informacje znajdujące się w ww. ofercie, 
uzupełnieniach lub wyjaśnieniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, powinien wskazać, które z tych informacji zastrzega i jednocześnie wykazać, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 
Wykazanie powyższego przez Wykonawcę powinno nastąpić wraz z przekazaniem takich informacji. 
Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 
11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wykazać w szczególności: rodzaj informacji 
podlegających zastrzeżeniu (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne 
dla takich osób), o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami od poniedziałku  

do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w piątek w godzinach 9:00 do 14:00 jest: 
Pani             Jan Kopij  
nr faxu  71 77 10 924 
e-mail:                 przetargi@wi.wroc.pl 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
18.1. Otwarcie ofert nastąpi w:  

dnia  11.03.2021 o godz.  12:00  
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18.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

18.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert w 
zakresie określonym w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

19. Termin związania ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu składania ofert tj. do dnia 09.04.2021.  

20. Opis sposobu obliczenia ceny: 
20.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  
20.2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające ze wzoru umowy dla Części 1 lub dla 
Części 2 i jakiegokolwiek dokumentu załączonego do SWZ w każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

20.3. Ceną oferty jest kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części 1 lub Części 2 wymieniona 
odpowiednio w Formularzu Oferty stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1.1. lub 1.2. do niniejszej IDW.  

20.4. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
20.5. Cena oferty wymieniona w Formularzu Oferty powinna wynikać odpowiednio z Załącznika nr 1a dla Części 1 

oraz z Załącznika nr 1b dla Części 2. 
20.6. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wolnych miejsc w Załączniku                    

nr 1a lub 1b  do IDW- Zestawienie kosztów zadania.  
20.7. Cena podana w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1.1. oraz Załączniku nr 1.2. jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym.  
20.8. Opisując  przedmiot  zamówienia  przez  odniesienie  do  norm,  ocen technicznych, specyfikacji technicznych                  

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

20.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części IIa oraz Części 
IIb niniejszej SWZ - wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

20.10. W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy wersją edytowalną a nieedytowalną dokumentów 
publikowanych przez Zamawiającego, treść dokumentów opublikowanych  w wersji nieedytowalnej (PDF) 
Zamawiający uważa za wiążącą. 

20.11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku  
podatkowego  zgodnie  z ustawą  z dnia  11 marca  2004 r.  o podatku  od  towarów  i usług (Dz. U.  z 2018 r.  
poz. 2174,  z późn.  zm. 15) ),  dla  celów  zastosowania  kryterium  ceny  lub  kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 
takiej sytuacji w ofercie, wykonawca ma obowiązek:  

1)  poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego;  
2)  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego;  
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3)  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie; 

21. Kryteria oceny ofert:  
21.1. Oferty w zakresie Części 1 i 2 zostaną odrębnie ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 

ich znaczenie: 

lp. Kryterium 
znaczenie 

procentowe 
kryterium 

maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 
1. Cena ( C ) 60 % 60 punktów 

2. Doświadczenie Koordynatora kampanii  
wyznaczonego do realizacji zamówienia (K) 20 % 20 punktów 

3. Doświadczenie Osoby montującej film  
wyznaczonej do realizacji zamówienia (M) 20  20 punktów 

21.1.1. Zasady oceny ofert. 
W przypadku kryterium "Cena" oferta w zakresie danego Zadania otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min  • Max (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Ci cena oferty "i" 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena" 
 

 
21.1.2. W przypadku kryterium „Doświadczenie Koordynatora kampanii wyznaczonego do realizacji zamówienia 

(K)”, o którym mowa w pkt 9.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym 
sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW  w pkt. 4.5. wszystkich informacji niezbędnych zarówno do 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 9.2.1. IDW jak i kryterium oceny ofert 
(K), tj. informacji na temat zadania (zgodnie z poniższą tabelą) tzn. imienia i nazwiska wskazanej osoby, 
pełnionej funkcji, doświadczenia wraz ze wskazaniem podstawy dysponowania ww. osobą. Doświadczenie 
osoby wskazanej na stanowisko Koordynatora kampanii wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji 
zamówienia (K) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą: 

 
 

Doświadczenie Koordynatora kampanii wyznaczonego do 
realizacji zamówienia (K) 

Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
"i" za kryterium Doświadczenie 

Koordynatora kampanii 
wyznaczonego do realizacji 

zamówienia  Pi(K) 
Koordynatora kampanii posiadającego doświadczenie w realizacji 
co najmniej jednej kampanii informacyjno-promocyjnej na zlecenie 
rządowej lub samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego 

0 
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Doświadczenie Koordynatora kampanii wyznaczonego do 

realizacji zamówienia (K) 

Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
"i" za kryterium Doświadczenie 

Koordynatora kampanii 
wyznaczonego do realizacji 

zamówienia  Pi(K) 
zakładu budżetowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową jednostkę 
organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu co najmniej 
kampanii banerowej typu display min 10 000 kliknięć 
 
Koordynatora kampanii posiadającego doświadczenie w realizacji 
dwóch kampanii informacyjno-promocyjnych, każda: na zlecenie 
rządowej lub samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego 
zakładu budżetowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 
1996r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową jednostkę 
organizacyjną, każda polegająca na przeprowadzeniu co najmniej 
kampanii banerowej typu display min 10 000 kliknięć 
 

10 

Koordynatora kampanii posiadającego doświadczenie w realizacji 
trzech kampanii informacyjno-promocyjnych, każda: na zlecenie 
rządowej lub samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego 
zakładu budżetowego, spółki z ograniczona odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową jednostkę 
organizacyjną, każda polegająca na przeprowadzeniu co najmniej 
kampanii banerowej typu display min 10 000  

20 

 
Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych 
w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w 
celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.1. IDW. Zamawiający nie będzie 
przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osób. 
 
Wykonawca powinien wskazać wszystkie parametry wynikające z kryterium dla każdego zadania wykazanego  
w celu potwierdzenia doświadczenia. W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania 
wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie 
informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej, lub charakterystyki zadania i 
doświadczenia (np. brak określenia nazwy uniemożliwiający identyfikację zadania, brak informacji o zlecającym kampanię, 
brak informacji o ilości kliknięć), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert 
„Doświadczenie Koordynatora kampanii wyznaczonego do realizacji zamówienia (K)”. 
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Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Koordynatora kampanii więcej niż jednej osoby w celu 
oceny kryterium (K) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby która w jak 
największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium K. 
 
 
21.1.3. W przypadku kryterium „Doświadczenie Osoby montującej film wyznaczonej do realizacji zamówienia (M)”, 

o którym mowa w pkt 9.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym 
sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW w pkt. 4.5. wszystkich informacji niezbędnych zarówno do 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 9.2.2. IDW jak i kryterium oceny ofert 
(M), tj. informacji na temat zadania (zgodnie z poniższą tabelą) tzn. imienia i nazwiska wskazanej osoby, 
pełnionej funkcji, doświadczenia wraz ze wskazaniem podstawy dysponowania ww. osobą. Doświadczenie osoby 
wskazanej na stanowisko Osoby montującej film wyznaczonej do uczestniczenia w realizacji zamówienia (M) 
będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą: 

 
 

Doświadczenie Osoby montującej film wyznaczonej do 
realizacji zamówienia (M) 

Ilość punktów jakie otrzyma oferta 
"i" za kryterium Doświadczenie 

Osoby montującej film wyznaczonej 
do realizacji zamówienia  Pi(M) 

Osoba montująca film posiadająca doświadczenie polegające na 
wykonaniu co najmniej jednego spotu video dotyczącego promocji 
inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego (kraj, miasto, 
powiat, województwo), o długości min. 30sekund zawierającego: 
ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, animacje/napisy, 
color grading oraz lektora. 

0 

Osoba montująca film posiadająca doświadczenie polegające na 
wykonaniu dwóch spotów video, każdy: dotyczący promocji 
inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego (kraj, miasto, 
powiat, województwo), każdy o długości min. 30sekund, każdy 
zawierający: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. 

10 

Osoba montująca film posiadająca doświadczenie polegające na 
wykonaniu trzech spotów video, każdy: dotyczący promocji 
inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego (kraj, miasto, 
powiat, województwo), każdy o długości min. 30sekund, każdy 
zawierający: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. 

20 

 
Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych 
w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w 
celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.2. IDW. Zamawiający nie będzie 
przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osób. 
 
Wykonawca powinien wskazać wszystkie parametry wynikające z kryterium dla każdego zadania wykazanego  
w celu potwierdzenia doświadczenia. W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania 
wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie 
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informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej, lub charakterystyki zadania i 
doświadczenia (np. brak określenia nazwy uniemożliwiający identyfikację zadania, brak informacji o przedmiocie, którego 
spot dotyczył, brak informacji o długości spotu, wykorzystaniu drona, obecności w spocie lektora, animacji, napisów oraz 
color gradingu), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „Doświadczenie 
Osoby montującej film wyznaczonej do realizacji zamówienia (M)”. 
 
Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Osoby montującej film więcej niż jednej osoby w celu 
oceny kryterium (M) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby która w jak 
największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium M. 
 
24.1.2. W Oferty będą oceniane zgodnie z powyższymi kryteriami.  
24.1.3. Ocena punktowa oferty Pi będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z sumowania ilości 

punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria. 
 

Pi=Pi(C)+ Pi(K)+ Pi(M) 
 
24.1.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska największą 

liczbę punktów Pi, wynikającą z sumowania ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria. 
24.1.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofertę,                             
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, czyli zamawiający wybiera ofertę z najniższą 
ceną.   

24.1.6. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt. 24.1.5. Zamawiający wzywa wykonawców 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. 

25. Aukcja elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

26. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia   
umowy: 

           O terminie i miejscu podpisania umowy na Część 1 oraz umowy na Część 2 Wykonawca zostanie powiadomiony 
pisemnie. 

27. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                        
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego                        
na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Część IIa oraz Część IIb niniejszej SWZ  

28. Zmiany w umowie:  
Zgodnie z wzorem umowy – Część IIa oraz Część IIb SWZ  
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29. Środki ochrony prawnej: 
29.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych                            
i Średnich Przedsiębiorców. 

 
29.2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 Ustawy pzp 

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
30.1.  Wykonawca składa ofertę, zmienia ją lub wycofuje za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca 
wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Pozostała korespondencja 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty) 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: przetargi@wi.wroc.pl.  We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP).  

30.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.  

31. Podwykonawstwo: 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 

32. Obowiązek Informacyjny: 
32.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Zamawiający  informuje, że: 
32.1.1. Administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych są Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
32.1.2. Umożliwia kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pawła Nowosielskiego w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych Wykonawców oraz innych podmiotów biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu: iod@wi.wroc.pl 

32.1.3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w ramach 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym w związku z 
powinnością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego  z obowiązujących 
aktów prawnych,  w celu: 

32.1.3.1.  prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego czynności                                         
w szczególności związane z uzyskaniem, weryfikacją i oceną informacji wskazanych w złożonych ofertach (wraz 
z ich wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami); 
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32.1.3.2. przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym przedłożenia organom kontrolnym, na potrzeby krajowych oraz 
zagranicznych (Komisja Europejska; Europejski Trybunach Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych) instytucji uprawnionych do podejmowania czynności kontrolnych związanych                           
ze sprawdzeniem zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy oraz prawidłowym 
wydatkowaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

32.1.3.3. wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia  6 września 
2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018, poz.1330 ze zm.). 

32.1.4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane: 
32.1.4.1. w przypadku postępowań finansowanych w 100% ze środków pochodzących z budżetu Zamawiającego przez 

okres co najmniej 4 lat, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, liczony od dnia zakończenia postępowania                            
o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (ostateczna, prawomocna decyzja                   
o zakończeniu prowadzonego postępowania, skutkująca zawarciem ważnej umowy z Wykonawcą lub 
unieważnieniem postępowania); 

32.1.4.2. w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez 
okres co najmniej 10 lat, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi projektów 
współfinansowanych ze środków UE, liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w 
sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

32.1.5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być 
udostępniane innym podmiotom lub uczestnikom postępowania na podstawie art. 18 ust. 1. w zw. z art. 74 ust. 1 
PZP, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu 
do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej  w postępowaniu mogą 
zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie mogą podlegają zastrzeżeniu określa art. 86 ust.  4 
ustawy Pzp(nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców). Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione 
właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem. 

32.1.6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty  w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania 
w danym postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych ofert w ramach 
przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu. 

32.1.7. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 
stosownie do art. 22 RODO. 

32.1.8. Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu o zamówienie publiczne mają 
prawo  wglądu: 

32.1.8.1.  do swoich danych osobowych stosownie do art. 15 RODO,   
32.1.8.2. możliwość ich sprostowania w myśl art. 16 RODO1, 

                                                 
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania 
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32.1.8.3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,                        
o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO2, 

32.1.8.4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej 
danych narusza przepisy RODO. 

32.1.9. Osobie fizycznej, której dane znajdują się w dokumentacji o zamówienie publiczne nie przysługuje:  
32.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
32.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
32.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
32.2.  Wykonawca  wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO  względem  osób fizycznych, 

których dane osobowe załączy do oferty lub w ramach wyjaśnień bądź uzupełnień przekaże Zamawiającemu                 
w ramach prowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapozna osoby 
fizyczne o których mowa powyżej w pkt. 32.1 IDW. 

33. Wykaz załączników do niniejszej IDW: 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
lp. oznaczenie załącznika nazwa załącznika 

1. 

Załącznik nr 1.1. 
Załącznik nr 1.2. 

Wzór Formularza Oferty dla Części 1 
Wzór Formularza Oferty dla Części 2 

Załącznik nr 1a 
Załącznik nr 1b 

Zestawienia kosztów zadania dla Części 1 
Zestawienia kosztów zadania dla Części 2 

2. 
Załącznik nr 2 
 

Wzór Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1   
Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCEGO niepodlegania wykluczeniu 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU udostępniającego zasoby  

4. Załącznik nr 4 Wzór Wykazu usług 

5. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu usług 

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o aktualności oświadczenia  

 

                                                                                                                                                                    
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 
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Załącznik nr 1.1.  
Wzór Formularza Oferty dla Części 1 

FORMULARZ OFERTY 

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO  

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych 
przez Wrocławskie Inwestycje 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 
ZP/3/TP/2021 

 
1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) NIP REGON 
     
     

3. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia. 

4.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień  
do SWZ oraz jej zmian.  

4.3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: 

l.p.    Cyfrą [PLN] Słownie 

1 Cena brutto   

2 Wartość netto   

3 Podatek VAT    

4 Stawka VAT   
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4.4. Oświadczamy, że: 
4.4.1. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług wskazanych w § 1 ust. 1 wzoru umowy dla Części 1 i OPZ 
w nieprzekraczalnym terminie do 22 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2023 r. 
z zachowaniem terminów wynikających z OPZ oraz tam, gdzie OPZ przewiduje uzgodnienie terminu z Zamawiającym – 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy uwzględnieniu oczekiwanego przez Zamawiającego okresu realizacji .   
4.4.1.1. Jak wskazano w § 1 ust. 3 wzoru umowy dla Części 1, usługi pozostają w ścisłym związku czasowym 
z zamierzeniem inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 1. 
4.4.1.2. Biorąc pod uwagę okoliczność wskazaną w punkcie 4.4.1.1., szczegółowe terminy realizacji poszczególnych 
działań przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na bieżąco przy uwzględnieniu 
postępu zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 1, a także reakcji społecznych 
na prowadzone prace.  
4.4.1.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 
harmonogramu realizacji usług (dalej: „Harmonogram Realizacji Usług” lub „Harmonogram”) na pierwsze 3 miesiące 
wykonywania Umowy uwzględniający terminy zawarte w OPZ oraz informacje uzyskane od Zamawiającego. Zamawiający 
może wnieść uwagi do projektu Harmonogramu Realizacji Usług w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
Wykonawca w terminie kolejnych 3 dni roboczych sporządzi zmieniony Harmonogram Realizacji Usług uwzględniający 
uwagi Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
4.4.1.4. Harmonogram będzie uaktualniany w razie zajścia takiej potrzeby  
4.4.1.5. Harmonogramy na kolejne okresy 3 miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę co najmniej na 14 dni 
przed upływem okresu, na który złożono dotychczasowy Harmonogram. 
4.4.1.6. Strony mogą uzgodnić tworzenie Harmonogramu Realizacji Usług na krótsze okresy, jeśli uznają to za bardziej 
uzasadnione, nie krótsze jednak niż 1 miesiąc. 
 
4.5 Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczył następujący personel: 

lp. 
Imię  

i nazwisko 
Stanowisko  

Doświadczenie (na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu lub  stanowiące podstawę do oceny w ramach kryteriów oceny 

ofert) 

Podstawa do 
dysponowania3 

1.  

Koordynatora 
kampanii 

wyznaczony do 
realizacji 

zamówienia (K) 
o którym mowa 
w pkt 9.2.1. oraz 

w pkt 21.1.2 
IDW 

1. Posiada doświadczenie polegające na realizacji: kampanii 
informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej 
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z 
ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową 
jednostkę organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu kampanii 
banerowej typu display (min 10 000 kliknięć)  
pn.: ……………………………………………………………….……………… . 
Na zlecenie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Posiada doświadczenie polegające na realizacji: kampanii 
informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej 
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z 
ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową 
jednostkę organizacyjną,  

                                                 
3 Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu. 
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polegającej na przeprowadzeniu: kampanii banerowej typu display (min 
10 000 kliknięć)  
pn.: ……………………………………………………………….……………… . 
Na zlecenie: …………………………………………………………………….. 
3. Posiada doświadczenie polegające na realizacji: kampanii 
informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej 
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z 
ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową 
jednostkę organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu: kampanii 
banerowej typu display (min 10 000 kliknięć)  
pn.: ……………………………………………………………….……………… . 
Na zlecenie: …………………………………………………………………….. 

2  

Osoba 
montująca film 
wyznaczona do 

realizacji 
zamówienia (M) 
o którym mowa 
w pkt 9.2.1. oraz 

w pkt 21.1.3 
IDW 

1. Posiada doświadczenie polegające na wykonaniu spotu video 
dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego 
(kraj, miasto, powiat, województwo) o długości min. 30 sekund 
zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora.  
Spot wykonany na zlecenie: 
………………………………………………………………………. dotyczył 
promocji: 
…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Posiada doświadczenie polegające na wykonaniu spotu video 
dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego 
(kraj, miasto, powiat, województwo)o długości min. 30 sekund 
zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. Spot wykonany na zlecenie: 
………………………………………………………………………. dotyczył 
promocji: 
…………………………………………………………………………………….. 
3. Posiada doświadczenie polegające na wykonaniu spotu video 
dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego 
(kraj, miasto, powiat, województwo)o długości min. 30 sekund 
zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. Spot wykonany na zlecenie: 
………………………………………………………………………. dotyczył 
promocji: 
…………………………………………………………………………………….. 

 
4.6.      Wykonawca informuje, że: 

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, 
- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 
podatkowego  
-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u 
Zamawiającego to ………..zł netto4. 

4.7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni zgodnie z punktem 19 IDW. 
4.8. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ. 
4.9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się  wnieść zabezpieczenie oraz   

zawrzeć umowę na zadanie I oraz na zadanie II w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

4.10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia]5. 

4.11. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

4.12. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]6: 

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
1.    
2.    
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(tj. art. 11 ust. 2. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 
poufności.)7:  
…………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

                                                 
4 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
7 Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
powinien wykazać w szczególności, że : 1)  informacje  są informacjami  poufnymi,  posiadającymi  wartość  gospodarczą,  w  
szczególności ze względu na swój techniczny, technologiczny lub organizacyjny charakter;  
2)  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  informacje  nie  są  
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo  
dostępne dla takich osób;  
3)  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  
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4.13. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14  RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub 
pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku 
ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zobowiązuję się  zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 32 IDW. 

4.14. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]8:  

lp. nazwa części zamówienia Firma Podwykonawcy 
1.   
2.   

5. Podpis(y): 

lp. 

nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

miejscowość 
i data 

1.      
2.      
 
 

                                                 
8 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 1.2.  
Wzór Formularza Oferty dla Części 2 

FORMULARZ OFERTY 

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO  

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych 
przez Wrocławskie Inwestycje 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 
ZP/3/TP/2021 

 
1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) NIP REGON 
     
     

3. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia. 

4.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień  
do SWZ oraz jej zmian.  

4.3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: 

l.p.    Cyfrą [PLN] Słownie 

1 Cena brutto   

2 Wartość netto   

3 Podatek VAT    

4 Stawka VAT   
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4.4. Oświadczamy, że: 
4.4.1. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług wskazanych w § 1 ust. 1 wzoru umowy dla Części 2 i OPZ 
w nieprzekraczalnym terminie do upływu 22 miesięcy od dnia podpisania Umowy, jednak nie później niż do 
31.03.2023 r. zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w 
Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A” POIS.06.01.00-00-0026/16, z zachowaniem terminów wynikających z OPZ oraz 
tam, gdzie OPZ przewiduje uzgodnienie terminu z Zamawiającym – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy 
uwzględnieniu oczekiwanego przez Zamawiającego okresu realizacji .   
4.4.2.1. Jak wskazano w § 1 ust. 3 wzoru umowy dla Części 2 Usługi pozostają w ścisłym związku czasowym z 
zamierzeniem inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 2. 
4.4.2.2. Biorąc pod uwagę okoliczność wskazaną w punkcie 4.4.2.1, szczegółowe  terminy realizacji poszczególnych 
działań przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na bieżąco przy uwzględnieniu 
postępu zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części 2, a także reakcji społecznych 
na prowadzone prace.  
4.4.2.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 
harmonogramu realizacji usług (dalej: „Harmonogram Realizacji Usług” lub „Harmonogram”) na pierwsze 3 miesiące 
wykonywania Umowy uwzględniający terminy zawarte w OPZ oraz informacje uzyskane od Zamawiającego. Zamawiający 
może wnieść uwagi do projektu Harmonogramu Realizacji Usług w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
Wykonawca w terminie kolejnych 3 dni roboczych sporządzi zmieniony Harmonogram Realizacji Usług uwzględniający 
uwagi Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
4.4.2.4. Harmonogram będzie uaktualniany w razie zajścia takiej potrzeby  
4.4.2.5. Harmonogramy na kolejne okresy 3 miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę co najmniej na 14 
dni przed upływem okresu, na który złożono dotychczasowy Harmonogram. 
4.4.2.6. Strony mogą uzgodnić tworzenie Harmonogramu Realizacji Usług na krótsze okresy, jeśli uznają to za 
bardziej uzasadnione, nie krótsze jednak niż 1 miesiąc. 
 
4.5 Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczył następujący personel: 

lp. 
Imię  

i nazwisko 
Stanowisko  

Doświadczenie (na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu lub  stanowiące podstawę do oceny w ramach kryteriów oceny 

ofert) 

Podstawa do 
dysponowania9 

1.  

Koordynatora 
kampanii 

wyznaczony do 
realizacji 

zamówienia (K) 
o którym mowa 
w pkt 9.2.1. oraz 

w pkt 21.1.2 
IDW 

1. Posiada doświadczenie polegające na realizacji: kampanii 
informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej 
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z 
ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową 
jednostkę organizacyjną,polegającej na przeprowadzeniu: kampanii 
banerowej typu display (min 10 000 kliknięć)  
pn.: ……………………………………………………………….……………… . 
Na zlecenie: …………………………………………………………………….. 

 

2. Posiada doświadczenie polegające na realizacji: kampanii 
informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej 
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z 
ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez 

                                                 
9 Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu. 
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jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową 
jednostkę organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu: kampanii 
banerowej typu display (min 10 000 kliknięć)  
pn.: ……………………………………………………………….……………… . 
Na zlecenie: …………………………………………………………………….. 
3. Posiada doświadczenie polegające na realizacji: kampanii 
informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej 
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z 
ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową 
jednostkę organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu: kampanii 
banerowej typu display (min 10 000 kliknięć)  
pn.: ……………………………………………………………….……………… . 
Na zlecenie: …………………………………………………………………….. 

2  

Osoba 
montująca film 
wyznaczona do 

realizacji 
zamówienia (M) 
o którym mowa 
w pkt 9.2.1. oraz 

w pkt 21.1.3 
IDW 

1. Posiada doświadczenie polegające na wykonaniu spotu video 
dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego 
(kraj, miasto, powiat, województwo) o długości min. 30 sekund 
zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. Spot wykonany na zlecenie: 
………………………………………………………………………. dotyczył 
promocji: 
…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Posiada doświadczenie polegające wykonaniu spotu video 
dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego 
(kraj, miasto, powiat, województwo) o długości min. 30 sekund 
zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. Spot wykonany na zlecenie: 
………………………………………………………………………. dotyczył 
promocji: 
…………………………………………………………………………………….. 
3. Posiada doświadczenie polegające na wykonaniu spotu video 
dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego 
(kraj, miasto, powiat, województwo) o długości min. 30 sekund 
zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, 
animacje/napisy, color grading oraz lektora. Spot wykonany na zlecenie: 
………………………………………………………………………. dotyczył 
promocji: 
…………………………………………………………………………………….. 

 
4.6.      Wykonawca informuje, że: 

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, 
- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 
podatkowego  
-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie 
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prowadzić do jego powstania:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u 
Zamawiającego to ………..zł netto10. 

4.7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni zgodnie z punktem 19 IDW. 
4.8. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ. 
4.9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się  wnieść zabezpieczenie oraz   

zawrzeć umowę na zadanie I oraz na zadanie II w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

4.10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia]11. 

4.11. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

4.12. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]12: 

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
1.    
2.    
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(tj. art. 11 ust. 2. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 
poufności.)13:  

                                                 
10 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
11 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
12 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
13 Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
powinien wykazać w szczególności, że : 1)  informacje  są informacjami  poufnymi,  posiadającymi  wartość  gospodarczą,  w  
szczególności ze względu na swój techniczny, technologiczny lub organizacyjny charakter;  
2)  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  informacje  nie  są  
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo  
dostępne dla takich osób;  
3)  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  
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…………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
4.13. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14  RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub 
pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku 
ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zobowiązuję się  zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 32 IDW. 

4.14. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]14:  

lp. nazwa części zamówienia Firma Podwykonawcy 
1.   
2.   

6. Podpis(y): 

lp. 

nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

miejscowość 
i data 

1.      
2.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 1a 
Wzór Zestawienia kosztów zadania dla Części 1  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
ZP/3/TP/2021  

  

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych 
przez Wrocławskie Inwestycje 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 oraz  

2. Wykonawca: 

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.   
2.   
 
3. Zestawienie kosztów zadania. 

Nazwa pozycji ilość 
Cena jednostkowa 

netto Wartość netto 

1. Kampania Display w Internecie 1 szt.   
2. Kampania w medium serwisie 
społecznościowym  

1 szt. 
  

3. Billboard 10 szt.   
4. Plakaty B1 800 szt.   
5. Ulotki 40 000 szt.   
6. Spot video jedno minutowy 
prezentujący realizacje inwestycji  przy 
użyciu m. in. Drona  

30 szt. 
  

7. Banery w Internecie i w mediach 
społecznościowych 80 szt. 

  

8. Spot radiowy produkcja plus emisja 
po uzgodnieniu z zamawiającym 4 szt. 

  

9.  Artykuły sponsorowane w prasie 
regionalnej i ogólnokrajowej  6 szt. 

  

10. Organizacja konferencji 3 szt.   

Suma netto:  

Podatek VAT:  

Suma brutto:  
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2. Podpisy(y): 

lp. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość 
i data 

1.  
     

2.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1b 
Wzór Zestawienia kosztów zadania dla Części 2  
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
ZP/3/TP/2021  

  

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych 
przez Wrocławskie Inwestycje 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 oraz  

2. Wykonawca: 

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.   
2.   
 
3. Zestawienie kosztów zadania. 

Nazwa pozycji ilość 
Cena jednostkowa 

netto Wartość netto 

1. Kampania Display w Internecie 1 szt.   
2. Kampania w medium serwisie 
społecznościowym  

1 szt. 
  

3. Billboard 2 szt.   
4. Plakaty B1 160 szt.   
5. Ulotki 8 000 szt.   
6. Spot video jedno minutowy 
prezentujący realizacje inwestycji  przy 
użyciu m. in. Drona  

6 szt. 
  

7. Banery w Internecie i w mediach 
społecznościowych 16 szt. 

  

8. Spot radiowy produkcja plus emisja 
po uzgodnieniu z zamawiającym 1 szt. 

  

9.  Artykuły sponsorowane w prasie 
regionalnej i ogólnokrajowej  1 szt. 

  

10. Organizacja konferencji 2 szt.   

Suma netto:  

Podatek VAT:  

Suma brutto:  

 
 

3. Podpisy(y): 
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lp. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość 
i data 

1.  
     

2.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu o raz o spełnianiu warunków udziału                    

w postępowaniu  
 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

ZP/3/TP/2021 
03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje 

 
 
 
 
 

36 z 44 

Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego                                                                    
ZP/3/TP/2021 

             03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych 
realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje 

I. Zamawiający: 
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019  

 
II. Wykonawca: 
Lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów)/podmiotów udostępniających 

zasoby 15 
adres(y) Wykonawcy(ów)/ podmiotów 

udostępniających zasoby 

1.   

 
 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem16? 

[ ] Tak [ ] Nie17 

 
 
Oświadczenia Wykonawcy:  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
prowadzonego przez  Gminę Wrocław,  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
Wrocławia, oświadczam,   co następuje: 
 

1. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

                                                 
15 Niepotrzebne skreślić 
16 Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
17 Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź  
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1.1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. ………. IDW.  

1.2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

2. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:   

2.1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.2 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

3 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

3.1 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

3.2 Niniejszym działając na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy pzp wskazuję, że podmiotowe  środki dowodowe, o których 
mowa w pkt ……… oraz ………IDW dot. Wykonawcy/podmiotu udostepniającego zasoby18, znajdują się                                 
w posiadaniu Zamawiającego ponieważ zostały złożone w postępowaniu                                                                                    
nr …………………………………………….Jednocześnie niniejszym potwierdzam ich prawidłowość i aktualność. 

3.3 Niniejszym działając na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy pzp wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp                    
do podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących  zadania  publiczne,  niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych środków: ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
 

                                                 
18 Niepotrzebne skreślić  
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03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych 
przez Wrocławskie Inwestycje 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZP/3TP/2021 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 

 
2. WYKONAWCA: 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia pn. 
……………………………………………………………..…, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn.: …………………………………………………………………….. 
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp 
2. podmiotowe środki dowodowe dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
d)      informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą 
 
Ja: 
_______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, 
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. *)) 
 
Działając w imieniu i na rzecz: 
_______________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu) 
 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:19 
 
                                                 
19 Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków 
finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp.) 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności 
finansowe lub ekonomiczne) 
 
do dyspozycji: 
_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą: 
_______________________________________________________________________ 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
_________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
_________________________________________________________________ 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
_________________________________________________________________ 
d) okres mojego udostępnienia  wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby  przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
_________________________________________________________________ 

a) zrealizuję roboty,  których wskazane zdolności dotyczą  
______________________________________________________________ 
 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 
 
 
 
 
___________________________________________ 
(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego) 
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Załącznik nr 4 
Wzór wykazu usług 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZP/3/TP/2021  

 
03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych 

realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje 
 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019  
 
2. Wykonawca: 
lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.   
2.   

Wykaz wykonywanych robót: 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

lp. 
Rodzaj, nazwa 

usług 20 
wartość 
w PLN 

Miejsce 
wykonania  

data wykonania odbiorca (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

nazwa 
Wykonawcy21 początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

1.        
2.        
UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, , 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy; 

3. Podpisy(y): 

lp. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

miejscowość 
i data 

                                                 
20 Należy wskazać: przedmiot i nazwę inwestycji/zadania wraz ze wskazaniem wszystkich szczegółowych informacji określonych w pkt. 9.1.1.2 IDW. 
21 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art.118 ustawy wraz z podaniem nazwy oraz adresu tych podmiotów 
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do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

(ów) 

1.      
2.      
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Załącznik nr 5 
Oświadczenie o wykonaniu usług  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                                   ZP/3/TP/2021 
 

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych 
realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje 

 

2. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019  
 
WYKONAWCA: 

 
Działając w imieniu Konsorcjum w składzie ……………………………………………: 
……………………………………………………………………………………ubiegającego się  o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom,  podczas 
realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca będący członkiem ww.  
Konsorcjum wykona następujące usługi:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie: 

lp. Nazwa Wykonawcy 

nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2.      

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy  
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Załącznik nr 6 
Oświadczenie o aktualności oświadczeń   

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                         ZP/3/TP/2021 
 

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych 
realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 
 
2.   WYKONAWCA: 

 
Niniejszym oświadczam, że dane  zawarte w oświadczeniu sporządzonym zgodnie załącznikiem nr 2 do IDW w zakresie 
podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego jest nadal aktualne.  
 
3. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie: 

lp. Nazwa Wykonawcy 

nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy  
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