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Zawady 17.10.2022 
(miejscowość, data) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2022 r.   

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

I Nazwa oraz adres Zamawiającego 

EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O. 

UL. KIELECKA 41A/8 

02-530 WARSZAWA 

www.eurodiagnostic.pl 

 

II Data sporządzenia oferty 

17.10.2022 

III Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Nazwa: Aktywnie w szkole Michał Grandyberg………………………………… 

Adres: Zawady 11D 98-235 Błaszki…………………...…………………………..… 

KRS: …………………………………………………………………………………………… 

NIP: …8272252205……………………………………………………………. 

REGON: 383168010……………………………………………………………… 

Tel.: 796359816………………………………………………………………... 

e-mail: aktywnetablice@gmail.com 

IV Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i kontaktu z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko: …. Michał Grandyberg ……………………………… 

Stanowisko:właściciel………………………………………………………………… 

Tel: …796359816………………………………………………………… 

e-mail: aktywnetablice@gmail.com ……………………………………… 

 

V Oferta 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 11.10.2022 r. dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę 

monitora interaktywnego, w związku z realizacją projektu pn.  Ekspansja produktu "Mobilna Klinika MRI" na Bliskim 

Wschodzie jako filar rozwoju Eurodiagnostic sp. z o.o. w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

 
–składam/y niniejszą ofertę: 

 
 

 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 
  
 
Kwota netto:5900.PLN  

 
VAT…1357 PLN 

 
Słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 

 
Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 

http://www.eurodiagnostic.pl/


 
 

 
Kwota brutto 7257.PLN  

 
Słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 

  
Czas realizacji przedmiotu zamówienia w dniach: 
 

 
1 dni 
 

 
Słownie: jeden dzień 

 

 

VI Termin wykonania usługi 

Realizacja prac nie przekroczy daty 30.10.2022  

 

VII Ważność oferty 

…30dni. 

 

VIII Kontakt do osoby nadzorującej zamówienie po stronie Wykonawcy 

Imię i nazwisko: …. Michał Grandyberg ……………………………… 

Stanowisko:właściciel………………………………………………………………… 

Tel: …796359816………………………………………………………… 

e-mail: aktywnetablice@gmail.com ……………………………………… 

IX Oświadczenia Wykonawcy 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

Oświadczam, że uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania 

umowy. 

Oświadczam, że czuję się związany/a ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

Zapoznałem/am się z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącymi art. 13 i 14 Rozporządzenia 

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.  

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)  



 
 
 

Zawady,17.10.2022 
(miejscowość, data) 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2022 r.   

 
WYKONAWCA (pieczątka)  

 

  

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)  
796359816.  
(telefon)  
aktywnetablice@gmail.com 
(adres e-mail)  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów 

dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

  

    …………………………………………. 

                                 (podpis Wykonawcy) 

 



 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O. 

UL. KIELECKA 41A/8 

02-530 WARSZAWA 

 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2022 r. w związku z realizacją projektu pn. Ekspansja 

produktu "Mobilna Klinika MRI" na Bliskim Wschodzie jako filar rozwoju Eurodiagnostic sp. z o.o. w ramach działania 

1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

 

–  oświadczam, że spełniam warunki udziału w Postępowaniu: 

 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, zapewniające wykonanie zamówienia. 

3. Dysponuję potencjałem technicznym i sprzętowych oraz WNiP pozwalających na realizację zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

Zawady 17.10.2022 

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

           (miejscowość, data)                                  (podpis Wykonawcy) 



MONITOR INTERAKTYWNY

Avtek Touchscreen 5 Connect+ 55”

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź



Avtek Touchscreen 5 Connect+ 55”

2www.avtek.pl Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Seria Avtek TouchScreen 5 Connect+ to ulepszona wersja modelu TouchScreen 5 Connect oferująca jeszcze większą wszechstronność. Nowa wersja 
modułu Android z systemem w wersji 8.0 wyświetla rozdzielczość 4K oraz pozwala na zainstalowanie jeszcze większej ilości wymagających aplikacji, 
co w połączeniu z niewiarygodnie płynnym odczytywaniem dotyku przenosi wrażenia z użytkowania ekranu dotykowego na zupełnie nowy poziom.

WYŚWIETLACZ

przekątna 55”

rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840×2160)

rozmiar wyświetlanego obrazu 1209.6 x 680.4 mm

rozmiar piksela 0.315 x 0.315 mm

podświetlenie matrycy Direct LED

czas reakcji matrycy 8 ms

odświeżanie 60 HZ dla 4K / UHD (3840×2160)

wyświetlane kolory 1,07 mld (10bit)

jasność 370 cd/m2

kąty widzenia 178°

kontrast typowy 4000:1

żywotność matrycy 50 000 godzin

wzmacniana szyba frontowa Matowa szyba o twardości 7 w skali Mohsa

SPECYFIKACJA DOTYKU

technologia Podczerwień (IR)

rejestracja Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot

minimalna średnica przedmiotu 3 mm

ilość obsługiwanych punktów 20

rozdzielczość 32768 x 32768 pkt

czas reakcji <10 ms

precyzja 1,5 mm

odległość między szybą a panelem <4 mm

wspierane systemy operacyjne
Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Linux / Mac / Android / Chrome

WEJŚCIA/WYJŚCIA

porty wejściowe HDMI 3 × HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)

porty wejściowe VGA 1

porty Audio 1 × wejście / 1 × wyjście

porty USB 3 × USB 2.0 / 3 × USB 3.0

w tym porty USB na froncie monitora 2 (współdzielone pomiędzy OPS / Android)

porty USB interfejs dotykowy 2

port sterowania RS232 1

port LAN (RJ45) 1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)

opcjonalny komputer typu OPS Tak

wbudowane głośniki 2 × 12 W

Specyfikacja techniczna
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SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID

wersja systemu 8.0

rozdzielczość systemu 4K

CPU 2 x A73 + 2 x A53

GPU Mali-G51

RAM 3 GB

ROM 16 GB

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

język menu OSD / Android
angielski, chorwacki, czeski, francuski, łotewski, niemiecki, nider-
landzki, polski, węgierski

notowanie na dowolnym źródle Tak, dwa tryby

możliwość wgrania własnego logo Tak

możliwość zmiany nazwy źródła sygnału Tak

wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania Tak

możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych  
na ekranie przez uczestników

Tak

oprogramowanie Windows kompatybilne
z aplikacją do nanoszenia notatek

Tak, oprogramowanie Note

DANE UŻYTKOWE

przyciski na obudowie 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania

wymiary 1269 x 773 x 86 mm

wymiary w opakowaniu 1428 x 878 x 220

waga 26,8 kg

waga wraz z opakowaniem 34,4 kg

rozstaw otworów VESA 400 x 200

uchwyt naścienny w zestawie Tak

wymagane napięcie 100 - 240 V prądu zmiennego / 50-60 Hz 3.0A

zużycie energii
0,5 W (tryb czuwania) / 155 W (standardowe zużycie) /
350 W (maksymalne teoretyczne zużycie)

ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA

zakres temperatury pracy 0°C do 40°C

zakres wilgotności pracy 10% do 90%

zakres temperatury dla przechowywania -20°C do 60°C

zakres wilgotności dla przechowywania 10% do 90%

wysokość użytkowania max. 5000 n.p.m.

POZOSTAŁE INFORMACJE

narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora Tak

gwarancja
5 lat gwarancji w tym 2 lata One-To-One (szczegóły gwarancji na 
stronie avtek.pl)

akcesoria w zestawie

kabel zasilający (3 m), kabel USB (5 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), 
pilot zdalnego sterowania, 
skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth

Specyfikacja techniczna

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek http://avtek.pl/download.
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Wymiary monitora

1233mm (OBSZAR SZYBY)

1214mm±1.5mm (OBSZAR DOTYKU)

1269± 2mm 
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsiębiorcy
AKTYWNIE W SZKOLE MICHAŁ GRANDYBERG

Imię
MICHAŁ

NIP
8272252205

Nazwisko
GRANDYBERG

REGON
383168010

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane kontaktowe

Telefon


Strona WWW


Adres email


Inna forma kontaktu


Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. sieradzki, gm. Błaszki, miejsc. Błaszki, Zawady, nr 11D, 98235

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej


Adres do doręczeń
MICHAŁ GRANDYBERG, woj. ŁÓDZKIE, pow. sieradzki, gm. Błaszki, miejsc. Błaszki, Zawady, nr 11D, 98235

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
20190423

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej


Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej


Data wykreślenia wpisu z rejestru


Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej


Małżeńska wspólność majątkowa

Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Data zgonu przedsiębiorcy


Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego


Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego


Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

49.41.Z Transport drogowy towarów

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG (wpisowi 
podlegają adres do doręczeń oraz jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli 
podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo 
niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych 
przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Ważna informacja Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne

Wygenerowano ze strony https://aplikacja.ceidg.gov.pl stan na 2022-04-11. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2022-04-11 12:16
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsiębiorcy
AKTYWNIE W SZKOLE MICHAŁ GRANDYBERG

Imię
MICHAŁ

NIP
8272252205

Nazwisko
GRANDYBERG

REGON
383168010

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane kontaktowe

Telefon


Strona WWW


Adres email


Inna forma kontaktu


Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. sieradzki, gm. Błaszki, miejsc. Błaszki, Zawady, nr 11D, 98235

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej


Adres do doręczeń
MICHAŁ GRANDYBERG, woj. ŁÓDZKIE, pow. sieradzki, gm. Błaszki, miejsc. Błaszki, Zawady, nr 11D, 98235

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
20190423

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej


Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej


Data wykreślenia wpisu z rejestru


Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej


Małżeńska wspólność majątkowa

Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Data zgonu przedsiębiorcy


Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego


Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego


Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

49.41.Z Transport drogowy towarów

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG (wpisowi 
podlegają adres do doręczeń oraz jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli 
podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo 
niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych 
przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Ważna informacja Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne
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Raszyn, 17.10.2022 
(miejscowość, data) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2022 r.   

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

I Nazwa oraz adres Zamawiającego 

EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O. 

UL. KIELECKA 41A/8 

02-530 WARSZAWA 

www.eurodiagnostic.pl 

 

II Data sporządzenia oferty 

17.10.2022 

III Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Nazwa: ACEAN.PL SP. Z O.O. 

Adres: ul. Słowikowskiego 81C, 05-090 Raszyn 

KRS: 0000966060 

NIP: 5342649628 

REGON: 521746101 

Tel.: 506 843 360 

e-mail: g.biela@acean.pl 

 

IV Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i kontaktu z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko: Grzegorz Biela 

Stanowisko: B2B Sales Manager 

Tel: 506 843 360 

e-mail: g.biela@acean.pl 

 

 

V Oferta 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 11.10.2022 r. dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę 

monitora interaktywnego, w związku z realizacją projektu pn.  Ekspansja produktu "Mobilna Klinika MRI" na Bliskim 

Wschodzie jako filar rozwoju Eurodiagnostic sp. z o.o. w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

 

 
 

–składam/y niniejszą ofertę: 
 
 

 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 

http://www.eurodiagnostic.pl/


 
 

  
 
Kwota netto: 7200 PLN  

 
VAT: 1656 PLN 

 
Kwota brutto: 8856 PLN  

 
Słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 

 
Słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 

 
Słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 

  
Czas realizacji przedmiotu zamówienia w dniach: 
 

 
7 dni 
 

 
Słownie: siedem dni 

 

 

VI Termin wykonania usługi 

Realizacja prac nie przekroczy daty 28.10.2022 

 

VII Ważność oferty 

60 dni 

 

VIII Kontakt do osoby nadzorującej zamówienie po stronie Wykonawcy 

Imię i nazwisko: Grzegorz Biela 

Stanowisko: B2B Sales Manager 

Tel: 506 843 360 

e-mail: g.biela@acean.pl 

 

IX Oświadczenia Wykonawcy 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

Oświadczam, że uzyskałem wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania 

umowy. 

Oświadczam, że czuję się związany ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

Zapoznałem się z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącymi art. 13 i 14 Rozporządzenia 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.  

 

         

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)  

 

 

  



 
 
 

Raszyn, 17.10.2022 
 (miejscowość, data) 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2022 r.   

 
 

 
WYKONAWCA (pieczątka)  

ACEAN.PL SP. Z O.O. 

ul. Słowikowskiego 81C, 05-090 Raszyn 

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)  

  

506 843 360 

(telefon)  

   

g.biela@acean.pl 

(adres e-mail)  

  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów 

dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

     …………………………………………. 

                                 (podpis Wykonawcy) 

 

 

 



 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O. 

UL. KIELECKA 41A/8 

02-530 WARSZAWA 

 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2022 r. w związku z realizacją projektu pn. Ekspansja 

produktu "Mobilna Klinika MRI" na Bliskim Wschodzie jako filar rozwoju Eurodiagnostic sp. z o.o. w ramach działania 

1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

 

–  oświadczam, że spełniam warunki udziału w Postępowaniu: 

 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, zapewniające wykonanie zamówienia. 

3. Dysponuję potencjałem technicznym i sprzętowych oraz WNiP pozwalających na realizację zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

Raszyn, 17.10.2022      ……………………………………………………. 

           (miejscowość, data)                                  (podpis Wykonawcy) 
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