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zApYTAtIE oFEnTowE

W zwĘku z realizacją projektu Innqwaqjna diagnosryka umożftwiająa personalizadę proc ]su leuenia popraez apra&wanie
razwiązafiia wspamagającqo badanie kolatłoskopawe, podnczącega wykrywalncŚć stanów przednkawydł l nowduańw jellta
grubega o nlskim stadium zaawansawania, wsŃłfinan owanego częściowo z EuropeJskląo Funduszu Rozwoju Regionalnego -
Prcgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz przęz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOMED l
Konkurs i obowiązkiem stosowania zasądy konkurencyjności, Spółka dmt oftrłare llou p. ź o"o, składa zapytanl
ofięrbrve doĘGząc pneprowad:enlł lednego auó/tu z rynęEzne9o prolelŃu.

KodCPY: 79212000-3 - usługi audwu.

L ZAltlAWIAlĄCY!

dmt ofrrr.l lłol śFzo.o.
ul. Wł. Żełeńskiąp 1O3

31-353 Kraków
e-mail: dmt@dmt,com.pl
NlP:677237lffi5
w da]srej treści zapytania ofertowego zwane jako Zamawlal$ry

IL rnye złuówIENIA:

U.r. tlinlqsae załnórłęn'łe nie podlega pruepi om u tawy a drłia ż9 stycnia 2M4 r. Prawo zamÓ*ień pubticznych ( z, U. z2 a7
r, lrlr 223, poz. 1655 e pó źn. zm.).

U.2. Niniej re zamówienle zosĘje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkulęncyjnoŚci, jawnoŚci, przejrzystoŚci

l równego dostępu.

II.3. Zamav*iający za trżega sobie prawo unieważnienia po tępowania na każdym }ego etapie, bez podania pruyclyn,

II.4. O wprowadzonych zmianach Zarnawiająry poinformule Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie intemetowej
www.dmt.pl oraz w siedzible Ńłki,

II.5. ZamawiaJący za trząa sobie prawo do wystąrienia z zapytaniem dołczącym dodatkowych informacJi, dokumentów lub
wyJaśnień.

11.6. NinieJsze zap]/tanie ofertowe nie zobowiązuJe zarnawiającego do zawarcia umowy.

II.7. Nini J ze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzlelania zamówień obowiązującym u ZąmawiającĘto.

II.8. Regulamin udzielania zamówień do tępny je t W iedzibie zarnawiają ego,

lL9. W ramach nlnlet,*zego z.pytanb ZanawlaJący nlc dopuslcza możllwoścl przylmowanl. ofolt częściowyctt,

fi,10, W rarnach nlnl gząo zapytanla Zamawla|ący nle dopuszcra rnożllwoścl udzlęlenla zarnóvrleń cz$dowych.

ilI. szczEcótv oowczĄcE pRzE Di,lroru ąuówIEN IA!

m.1, DA łE PRo$Kru rcDłf,GAlĄ EGo AuDYToWI

a) ko zty projeKu

całkowita wańość projektu: 9 163 640,36 PLN.

Wańość kosztów kwalifikowanych projektu: 9 163 ffOt36 PL,

Kwota dofinansowania: 5 634 315t05 PLN.

b) Kat gorie kosztów:

W ramach projeKu pono zone są następujące wydatki:

Wynagłodzenia vłraą z pozapłacowymi kosztami pracy (W)

1

,Inna:Nacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego
badanie kolonoskopowe, podnaszącego wykrywatność stanów przedrakowych i nowotwońw jelitd grubego o nlskim stadlum
zaawansowania" finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr !NNOMED/V|2INCBR/2O14 2 dn. 16.07.2O74r, -
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Ko zty zakupu i/lub ułwania splzętu i aparatury (A};

Ko zty amort}Ęacji budynków (G);

Zakup bad,ań i us*ug doradczyó (E);

Ko .ty operacyjne (Op)

Koszty ogólne (Oi

c} Okres realizacji projek .t: od 01.07,2014 do 31.12.20U

d) Termin realizacJi audytu: Audyt zewnętrzny r,y terminie : do 30 grudnia 2016r.

IIr.2. szczrcórowy złxrcs AUDyTu:

Ocenle audylora podlega zgodność rcałlracji Brojektu z Jego założeniami okreśhrnymi w umowie o dofinansowanię prcjektu, a w

szczególności:

a) Ocena prawidłowości rgzticzań finansowycĘ obeitnują a w xcząólności:
- weryfłkadę na pod tawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentljących ponieslone

wydatki w ramach projektu. Weryfikację zo taną obJęte m,in,: faktury VAT. rachunki, llsty płac, rachunki do umów cywilno-
prawnych, Er,yidencja środków tnrałyń. Tabela odpisów mort}rzacyjnyń {w prrypadku arnorłzacji); dowodów zapłaty
i innych dokumentów poh,,rierdraiących fakt zakupu zamówionych towańw i usług, umowy o plilcę osób odtleląlowanych
do pracY nad projektem;

- weryfikację poprawności księgowania wydatków ponie ionych w ramach realizowanąo projeKu, ich zasadnoŚcl, sposobu
udokumentowania i wyodębnienia w ewidencJi księnwej;

- welyfikadę prawidłowości sporządeania mętodologii wylieanla i dokumentowanla kosztów poŚrednich rozliganych
ryczaftem;
weryfikacJę czy prowadzona je t wyodĘbniona ewidenqia wydatków i przychodów w ramach prpjektu;
weryfikacJę sĘtusu podatkowąo beneficJenta.
Ocena wiarygodnoscl i terminowoścl sprawozdań z realŁaqii projeKu w tym zgsdnoŚci danych przekazywanych we wniosku
o płatność w części dotyczącej po*ępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacJią dotyczącą realizacJi
projektu;

c) Ocena poprawności udzielania zamówień:
- ey spełnione zosĘły przesłanki za to owania trybu udzielenia zamówieniai
_ zy ustalenie wartości zamówienia b$o prawidłowe;
_ c.y bełeficJent Bosiade komBletny protokół po,!ępowania o udzielenie zamówirgnia;

- czy slwz J st kompletny tJ, zailriera wszystkie elemenĘ zarvarte W art. 36 ustalły, np. opi pradmiotu zarńwienia, tryb
udzlelenia zamówienia, kryteria dotyczące vuyboru oferty;

- ,y ogłoszenla o po tępoyraniach zosaĘ właściwie upublicznione;
- czv umowa podpisała z wykonawcą została paygotowana zgodni z warynkami określonymi w SIWZ;
- czy beneficJent udzielający zamówienia w ramach projektu dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej

konkurencJi i ńwnego traktowania;
|ub weryfikacja rfionalności ponłesionyó wydatków.
Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej ;

Ocena posobu reałizadi dalałań promocyJnych;
ocena sposobu prowadzenia i archiwiza l dokumentacji proj tdu;
Ocena zgodności z włłściwymi politykarni i zasadami wspólnotowyml (w Ęrn: polityĘ ńwnych szans i koncepcją

Ocena reatizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;
ocena osłągnięcia lu proJektu oraz zgodności realizacJi projektu Z umową
Ocena sposobu monitorowania realizacJi celów projekfu.

Audyt zo tanie pnepmwadzony zgodnie e międzynarcdowymi standardami audytu (Intemationat standards of AudiunE - ISA)
ofiaznapodtawiezart.34ust. 1pld2ustawyzdnia30kwietnia2o10r.ozasadańfinansowanianauki(Dz.U,z2 14r,paz.
t629,ż ńźn, zm.)

tII.3. MIĘ'SCE PRżEPROI{rADZEIłIA AUDYTU: KrakóĘ ul, Źeleńskiąn 103

Iv. XRYTERIAoGEXY!
lv.l.Ceła - wąg|E: 10 pkt.

2

.Innowacyjna diagnosĘka umożliwiająca personalizację procesu leaenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego
badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotwońw jelita grubego o niskim stadium
zaawansowania" finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr !NNOMED/II12INCBR/2014 z dn. t6.07.2O14r,

b}

ol
ę}
f}

g}

h}

i}

j}
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Prosimy o podanie cen v* wartościach netto (nie zawieĘącyń podatku VAĘ oraz w wańoŚciach brutto.

Punktacja obliczona zo tanie jako proporcja ceny zamówienia do ceny najniższeJ oferĘ złożonej w postępowaniu pornnożona
pĘez wagę danego kryterium.

Naikorzy tniej zągfB{tą. wegfug określonych ką&erióW ocenv.Cmax. 1q0 pK.} zo tanie Wvbraną oferta zwleraiace z nainiższa
cene,

v. ttARuNKI DoTVczĄcE zauówrerrA - KRvTERIA Do TĘpU;

v.1. Zapryt łri oĘlto e doty{żry potencjalnyctr ofererrtóul prw*adząpyctr ćłiablnqić ąrodną z opisem przdmiatlł zamówieaia,

V,2, 0 udzie}nie zamówienie mogą się ubiąać oferenci, Kórzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V.3. o rrdzjejnie zarnówienie ,nogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuaqji ekonorniczneJ i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

v,4. o udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy należycie przeprowadzili minimum 3 audyĘ zewnętrzne
proJeKów dofinansowanych ze środków Unli Eurcpejskiej.

V,5, o oba podpisująca raport powinnó posiadać uprawnienia biąłego rewidenta lub inn kwalifikacje audytora rYymagane przez

organiza Ję będącą członklem Międzynarodowej Federacji Księgowych - Int rnational Federation ofAccountant .

V.6. o oba podpisująca raport powinna posiadaĆ minimum 3 letnie doŚwiadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna

ucaestnl:czyć w 3 audytach projektów finansowanych ee średkótv UE,

v.7. zł ż nle oferty Je t Jędnoznaczfie z zaakceptowaniem bęz zastrzeżeń treŚci danego zapytania ofertowego,

V.8. Z ubiegania się o udzielenię zamówienia wykluczeni zo taną oferenci, kńrzyl
a, Nie wykonałi z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego lub innych

zarnawłaficych oraz w łdniesieniu, do których w aczęto postępowanie upadłościowe,

b. Ę z Zamawialągym powiązani osoboryo lub kapitabwc" Pr7ę, polvią3ania kapibłołve lub osobowe rozwflie Ę wzaierrrne
powiąFania między zam !iliaią Ym a Wykonawcą połegająs na:

- ucze tniczeniu w spółce jako wspólnik spółkl cywi|neJ lub spółki osobowej,
_ posiadaniu udzlałów lub co najmnieJ Yo akcji,
- pełnieniu funkdi członka organu nadzorczego lub zarządzadącego" prokurenta, pełnomocnika,

- Fzo tawaniu w takim stosunku prawnyłn'lub faKyczrryrn, który rnoże budzić uzasadnlone wątpliwości, co do bezstronnoŚci
w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanle w związku mażeńskim, w to unku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prcstej, pokrewieństwa lub powlnowactwa w linii bocznej do drugiego topnia lub w stosunku
prży po obienla, opiekl lub kurateli.

vt. TERilIN rsposós KŁADAIIIAoFERTI
W.l.ffiT nd&eĘó do dnr. l9 grrrdrrla 2Ot6.r. d gpdr. 13 oo

Vt.z. Ofeńę należy sporządzić w języku polskim,

W,3. Ofeńa powinna być parafowana i podpi ana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy,

W.4. Oferty nateży składac mailem dmt@dmt cam.p| lub lub pa6zĘ tradycyjną / kurlerem / osobiście (adres siedziby
Zaynawlalącego).

VI.5.Za terrnin złożenia oferĘ uznaje się termin,"wpływu do siedziby Zamalrviającego lub wpĘwu na wskazaną w punkcie VI
adres mailowy,

Vl.6.0ferty, które wplvna po upływie terminu olaz te, którrr nie będą posiadał wymaganyó załączników nie będą podlegały
ocenie,

VI.7. KoszJy związane z prżygotovraniem oferty ponosl Wykonawca

VI.8. Zapytania w zakresię przedmiotu zamówlenia należy kierować na w/w adres e-mail lub telefgnicznie pod nr tel. 12 423 &t 9
do dnia 16,12.2016 osobą upra$nioną do kontaktu z WVkonalwami jest Pan Artędiusz Malesa lub Bańara Bbsladacka

V1.9. Oferta powlnna zawierąć termin jej obowiązywania (mlnimum 30 dni od dnia Jej złożenia}.

VI.10. Do oferty należy doĘeyc:
a. Dokurnenty pottyierdz Jące spełnienie wąrunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniej zego zamórvienia

(w formie oświadczeń tanorłiących załąenik nr 2 do niniej zego zapytania.

J

,Innowacyjna diagnosĘka umożliwiająa personalizację procesu leeenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego
badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przednkowych i nowotwońw jelita grubego o niskim stadium
zaawansowania' finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr INNOMED/I/LZINCBW?OI4 z dn, 16.07,?0t4r,
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b.

c.

d.

sg tw*rre hcotłsę

oświadceenie o braku powiązań kapiĘłowych i osobołłych z Zarnawiającym - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofiertowego.
Kopie referencJi potwlerdzające należyte wykonanle minlmum 3 audytów zewnętrznych pĘektów dofinansowanych ze
środkóvy Unii Eurcpejskiej.
Kopie dokumentów rcie trowych ofere$b (odpis z KRS lub Ełłidencji ziałalności Gaspodarrzej) potwierdzone za zgadnoŚĆ
z oryginałem pęez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferęnta - wystawlonyó nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

{ pteuęł rirm*;;; ;;;;" ;;.' ;';;;;;;;;;;' 
"''

4,ĄłĄ ąryIŁ{I DQ ZĄpyTAł{IA ofERTpWĘG

1. ZAŁĘ ZNIK NR 1: FSRMUI RZ SFERTY
7, ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór oświadczenia o pełnieniu rĄrarunków z punąJ V
3, ZAŁĄCZNIK NR 3; WZSR aświadczeni o braku powiązań kapitałorryych

,Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego
badanie kolonoskapowe, podnoszącego wykrywalność stanów pnedrakowyń i nowotwońw jelita grubego o niskim stadium
zaawansowaniao finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr INNOMED/I/12INCBRI2014 z dn. 16,07,2OI4r.
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ZAŁĄ ZNIKNR 1 DO ZAPYTANIA FERTOWEGCI

FoRMUtlRz oFERTY

ofierta stanowi odpowiedź na Zapytanl ofertowe z dnia 09.12.2016r. dotyczące przeprowadzenia audytu zGwnęfirrnego
prcJeKu Innawacyjna óagnostyka umożtiwiająca pełsonalłzafię procesu leaenła popaez opracowanie rołtiązania
wspomagająego badanie kalanoskopwe, pdnoszącego wykrywalnńć stanów płzadrakowych i nowotwońw jelita grubegc o
nisklm sbdium zaawansąwania, współfinansowanego czĘściowo z Europejskiego Funduszu Rozwolu Regionalnqo - Program
Operacyjny tnnowacyjna Gospodarka oruz prz z Narodow C ntrum Badań i Rozwojri w ramach progrirmu II,{MOMED l Konkurs.

t. D.|ł albrenta;

a, 'Nazwa:

b. Adressiędzibyi..,,,,,.....,,,,..,.,..
c* t{lP:.,.....,...,....
d. R8GON:
e. Osoba uprałvniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:
imię i nazwisko:,,.,.....,...........
t bfon:
adres e-mail:

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenlei

WARTOśĆ trlErro

WARTOŚĆ yłr G3 Yo}

WARToŚc gnuTTo

3. Oświadczam, iż firma !,rr!rr..llt.,rr.lrirl..r, łtórą reprczentuję, posiada doświadczenie w peeprowadzaniu audytów, w
tym prżeprowadziła minimum 3 audyty prpjektów współfinansowanych ze Środków UE.

4. Lista należycie wykonanych audytów zewnętrznych pĘektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Ł"p.
llłtARToŚĆ

PROJEKTu [P${
/ Uf,,t}3

tr,

2,

3*

l

,InnowacyJna diagnosĘka umożliwĘąca personalizaqJę procelu leczenia poprzez opracowanle rozwiązanla wspomagającega
badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów pnedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium
zaawansowania" finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr INNOMED/VIŻ/NCBW?OL4 z dn. t6,07,2O14r,

] ]'] ]:l.']]i]:' : : ii: : : 
:|', .:: : 

,I

,]]:]_,_] ]i]'i]::.],Ij-]l::,] :::.i ] |]l

,.',,,,: 
,'':,.,,a 

],.',,,,'' 
,l,,: a,,.:l

,a.;:,'ll,, 1,1 :1;;l,,1 :_, i; 11;.:. 
; ]:; :_ .,,,

cENA

: 
: ::'|

:::.',::.:.



dfit
t*f*,ł,\#{rrę h*łłeg

Narodowg centrum

Badań i R§zwgiui,I&

&,ffi.
*%u*o

,5. Do przeprowadzenia audytu zostaną wydelegowane następujące osoby:

L.p. Irnię i nazwisko
Liczba lat

doświadczenia w
przeprowadzaniu

audytów

Liczba audytów
proJektów

dofinan owanych z UE,
w których wzięła udział
w ciągu ostatnich 3 lat

1.
2,
3.

Z wylistowanych w powyźszej tłbeli osób zostanie wyłoniony zespół audytońw w składzie nie mniejszym niż 2 osoby (w tym
Bięgły R wident}.

6, oświadczam, że zawŻnałerrr ię z opisern przedrniotu zamówienia i nie wnoszę do niego żaśtrzeżąń.

7. Przyjmuję do wiadomości, że w preypadku pŚwiadczenia przeze mnie flieprawdy, oferta zo*anie odrzucona.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1. Ośnriadczenia potwierdzające pełnienia warunków z punktu V w/w zapyiania ofertowego.

2, oŚwiadcuenie o braku powiązań osobowych i kapitał,Dwych z zama!,yiającym,

3. Kopie refurencJi potwlerdłal,ące należyte wykonanie mlnimurn 3 agdytów zewnętrćnych proJektów dofinansowanych ze
śrcdkóvv Unii Europejskiej.

4. Kopie dokumentów potwierdzalą ych posiadanie uprawnleń biqłego rewidenta lub innych kwalifikacJi audytora
wymaganych przez organizacJę Ędącą członkjem Międzynarodowej Federacji }Gięgo,wycłr {Iłńunatlanal Fedełattan af
Accł,ufltanf ) przez moĘ podpisująpą rapoń.

5. Kopie dokumentów reJstrowych Oferenta (odpis z KR lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) potwierdzone za zgodnoŚĆ

z oryginałem plzez osobę uprawnioną do rcprezentowania Oferenta - wystawionych nie węeŚniej niż 6 miesięcy przed

upłprem terminu składania ofęń,

Podpis i pieczęć ośoby uprawnio ej

,Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego
badanie kolonoskopowe, wdnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotwońw jelita grubego o niskim stadium
zaawansowaniao finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr INNOMED/I /LZ|NCBWZOL4 z dn, L6.07 .2al4r,
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ZAŁĄCZNIK NR Ż DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWI*.SCĘĘNIA O ZAPYTAr{IA SFERTSWĘ O
PSTWIER ZAJĄCE SP Łl I NIA WARUNKSW Z PUNKTU V

Oświadcea t, źe firrna
poniższe warunki:

1, Posiada rtpra}vł?ieni* do wykcnywania pkr*śłonej deiałaln*Ści
takich upra},{nień.

3. Posiada niezĘdną wicdzę i daświ*dcrenie
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

{nazwa i adres siedziby} speł*ia

.,

lub cłynności, jeeełi ustawy nakladają obowiązek posiadanla

oraz dysponują potencjałęm tmhnicznyrn

4. Znajduje sĘ w sytuacji ekonomlcznej i finansowej zapevrniBjącej wykonanie zamówienia.
5. Nie oryvarto wobec firmy likwida jl ani nie ogłoszono upadłoŚci.
. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdruwotne.

?. Nie została prawornocnie skazana za prze tęp two popełnione w ewĘku z po Ępowaniern o udzielenie zamówienia,
prre Ęp h{o przekupsb*a, prz stęp two przeciwko obrotowi gospodarczernu lub inne pze tępstwo popełnione w celu
osiągnięcia koayści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, Baftner lub członek zanądu spóki paftner kleJ;

komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej

' nie został prawomocnie skazany za prcesĘp two popełnione w związku z postępo}yaniem o udzielenie ramówienia,
przestęp two przekupstwa, prze tępst}to przeciwko {rbr9towi gospodarczemu lub inne prże tępstwo pope*nione ur celu
osiągnięcia korzyści rnajątkowych.

lntlr.ał)*aiarłrlraraatrłaalaltłlttllalttl.altraar.tlłarIirr a

Mi*j*ce i d*ta
}raal.a.lłlal?łt !lrlłl.ra!atllla.llllt

Imię, nazwisko, podpi , pieczątka}*

Podpis s by figurujągej fub
właściwyrn upoważnieniu

ogib figuruJącfń w rejestrach do zaciEgania zobowiązań w lmleniu Wykonawcy lub we

"Innawacyjna 
diagnostyka umożliwlająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanle rozwiązania wspomagającego

badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów pnedrakowych l nowotwońw jelłta grubego o niskim stadium
zaawansowania" finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr INNOMED/I/IŻINCBW?OL4 z dn. 16.07.2OL4r.
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ZAtĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTO\NECO

OŚWmDCZENIĘ
o BRAKu p*wtąz*Ń o osswycH I KAplTAŁoWycH z zAF{AwIAJĄcypr

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powią3ań kapitałowych lub osobowych pomiędry Oferentem a Zamawiającym.

Przez pottliązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanią między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowląań w imienlu Zamawiającego lub osobami wykonuJąrymi w imleniu Zamawiającego czynnŃci związane z
pr.ygotołĄ,aniem i pneprowadzgniem procedury wybgru Wykonawcy a Wykonawcą, polegĘjące w szeĘÓlnoŚci na:

_ ucze inlczeniu w spóke jako wsŃlnik spółkl cywilnej lub spółki osobowej,

* posiadaniu qdziałów lub co naimniej 5 96 akcji,
_ pełnieniu funkcJi crłonka organu nadzorczego lub zarządzaią ęgo, prokurenta, pełnomocnika,

- pozo tawaniu w takirn stosunku prawnym lub fakĘcznym, który może budzić uzasadnione wątpliwoŚci. co do ĘzstronnoŚci
w wyborze Wykonawry, w szczególności pozo tawanie til zwązku maźeńskim, w sbo unku pokrewieństwa lub
powinowadwa w łini' płp Ęj, pokrewieństwa lub powłnowactwa w linii bocznej do druEiąlo topnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejsce i data Imię, nazwi ko, podpis, pieczątka}*

Podpis * oby fi urując*j
właściwyrn upsważnieniu

tub osób figurujących w rej trach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we

,Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego
badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalnok stanów przedrakowych i nowotwońw jelita grubego a niskim stadium
zaawansowania" finansowany w ramach programu INNOMED umowa nr INNOMED/I/IZ{NCBW?a!4 z dn. 16.07.2O74r,


