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Zapytanie ofertowe nr MELBDZ.262.4.2021 z dnia 15.04.202| r. dotyczące zatrudnienia
na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie
NOR/POLNORCCS/MOLCAR|00-17{2020 pn.,,Modular system based on Molten
Carlronate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas
compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR)
na stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Tytuł

Zatrrrdnienie na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w pĄekcie
projekcie NOR/POLNORCCS/MOLCAR|00-|7{2020 pn.,,Modular system based on
Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific
flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant
(MOLCAR) na stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu
MCFC.

Miejsce i sposólr składania ofert

Opis sposobu składarria ofert i termirl

1. Sposoby skłaclania ol'ert:
o osobiście w siedzibie: politechnika warszawska, Instytut Techniki cieplnej,

Nowowiejska 2I l25, 00-665 Warszawa, pokój 4l 3.
o w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych dokumentów na adres:

iaroslaw.milewski.phd@gmail.com
Na kopercie lub w tytrrle e-maila lub
NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00- 17 lż020 MOLCAR
Oferty prosimy skłailać w terminie 15.04.20żl -23.04.ż0ż1 do godziny 12:00.

ż. Wyniki i wybór najkorzystniejszej of-erty zostaną tl_t{łtlsztlne na strtlnie inte nletowc.j pocl
adresem: www.birzakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, Zamawiający
poin formuj e też Ot-erentów osobiście bądż pocztą elektroniczn ą.

3. Ot'erty l,łt:żone po terminie nie będą rozpatlywane.
4. Wykonawca moze przecl upływem terminu s]<ładania tlf'ert zmienić lub wycofac swoją

ofertę.
5. W tokrr badania i oceny ofertZamawiajacy może żądac od wykonawców wyjaśnieri

dotyczących treści złtlzonych ot'ert,

Wymagane dokumenty

Projekt pn. Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gos compositions oriented inta CCS integration with an

industrialpower plant. numer umowy o dofinasowanie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/O0-17l2O20-00
lTC.40l ó. lL).| .2021
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1. Załącznik nr l - Fotmularz ofertowy (podpisany/podpisany i zeskanowany).
ż, Załącznik nr 2 - Oświadczenie o brakrr powiązań osobtlwych lub kapitałowych

pomiędzy Wykonawc ą a Zamaw iaj ącym (podpisane/podpisane i zeskanowane).
3, CV wykonawcy potwierdzające wymagane kwalifikacje (podpisane/podpisane i

zeskanowane).
4. Kopia/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczęnię o ukończeniu

studiów wyższych z uzyskaniem stopnia co najrnniej magistra inzyniera.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j aroslaw. milewski,phd@ gmtril.com

Osoba do korrtaktu w sprawie ogłoszenia

Dr hab. inz. Jarosław Milewski, kierownik B+R projektu.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

2ż234 5ż 07

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja l osoby na stanowisko pracownika naukowo-
technicznego w formie umowy zlecenie do wykonywania prac badawczych (badania
przemysłowe) w projekcie NOWPOLNORCCS/MOLCAR/00-1712020 pn, ,,Modular system
based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific
flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR)
na stanowisku specjalista ds, pĄektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC. Przedmiot
zamówienia będzie współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
201 4-202l ; program,,Badania stosowane".

zakres obowiazków

Do obowiązków pracownika będzie nalezało:

1. Współpraca z zespołem B + R realizującym projekt.
2. Opracowanie modelu CAD izolacji stosu ogniw paliwowych na bazię uszczelek

wielowarstwowych.
3. Opracowanie sckwcnoji uruchamiania, pracy i wyłączania stosu ogniw paliwowych ze

stopionego węglalru.
4. Dobór elementów do wysokotęmperatllrowego urządzenia elektrochemicznego,
5, Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zakupów elementów

niezbędnych do stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Projekt pn, Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an

industrial power plont, nUmer umowy o dofinasowanie NoR/PoLNoRccS/MoLCAR/OO-17 /2aza-oa
ITC.40l6.19.1.202l
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6. Baclania ktlmptlnent(lw i elementtiw,
Stosu.

ptr,y reali,l,acji zaprtljekttlwanegtl

7, Montaz elementów w konstrukcję stosu ogniw paliwowych typtr MCFC.
8. Wstępne testy eksploatacyjne, w tym uruchomienie pr,óbne i weryfikacja poprawności

działania komponentów oraz kompletna instalacja ktlntcnera ze sttlsem MCF'C.
9, Sporządzanie raportów z zako{lczonych prac badawczych i dokurnentacji technicznej,

planowanv okres zaangażowania

1, Okres zatrudnienia: od 0l .05.20ż1 r, do 30,04.2023 t. (24 miesiące).
ż. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia,

wyciłtrżenia lub skrócenia okresu zaangażowania w ramach niniejszego stanowiskaoraz
wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania w przypadku, gdy konieczność zmiany
wynikać będzie z przebiegu prac badawczych w ramach projektu.

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
4. Wymiar zaangażowania (średnia liczba godzina w miesiącu): do 50 h/miesiąc, łącznie

nie więcej niż 12()() h w trakcie całegtl tlkresu r,aangażowania,Liczba godzin w danym
miesiącu będzie uzależniona od zapotrzebowania w pĄekcie. Harmonogfam czasu
pracy w kaźdym rniesiącu będzie uzgadniany z Wykorrawcą.

5. Miejsce realizacjt zamówienia: Practr koncepcyjna, projektowanie i budowa stosrt
ogniw paliwowych MCFC: ul, Nowowiejska 2l l25, 00-665 Warszawa.

Opis przedmiotu zamówienia

cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja l osoby na stanowisko pracownika naukowo-
technicznego w formie Llmowy zlecenie do wykonywania prac badawczych w projekcie
NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17|2020 pn.,,Modular system based on Molten
Carbonate Fuel Cells with tailored composite memtlranes designed for specific flue gas

compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR)
stanowisku specjalista ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC. Przedmiot
zamówienia będzie współfinansowźtny ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
20l 4-2021; program,,Badania stosowane".

przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówierria jest realizacja badań przemysłowych ,lwiązanych w etapie nr 3

projektu NOR/POLNORCCS/M0LCAR/00-1712020 pn.,,Modular system based on
Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific
flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant
(MOLCAR). Prace będą realizowane na zasadach umowy zlecenia przez okres okołtl 24
miesięcy od 01 .05.202| r. do drria 30.04.2023 t. Zamiwiający zastrzęga sobie prawo do
ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłuzenia lub skrócenia okresu zaangażowania w

Projekt pn. Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gas campositions oriented into CCS integration with an

industrial power plant, numer umowy o dofinasowanie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/OO-17 /2020-00
lTC3016.19,|,202l
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ramach niniejszego stanowiska oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania w przypadku,
gdy konieczność zmiany wynikaó będzie z przebiegl prac B+R w ramach projektrr. W ramach
prac zrealizowana zostanie umowa zlecenie pt. ,,Opracowanie i budowa stosu MCFC o mocy
nominalnej 10 kWe". Do obowiązków wykonawcy będą należŃy następujące czynności:

1. Wspćlłpraca z zespclłem B + R realizującym projekt,
2. Opracowanie modelrr CAD izolacji stosu ogniw paliwowych na bazie uszczelek

wielowarstwowych,
3. Opracowanie sekwencji uruclranriania. pracy i wyłączania stosll ogniw paliwowych ze

stopionego węglanu.
4. Dobór elementów do wysokotemperatllrowego urządzenia elektrochemicznego.
5, Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zakupów elementów

niezbędnych do stosu ogniw paliwowych typu MCFC.
6. Badania ktlmponentów i elementów, współpraca prr,y realizacji zaprojektowanego

Stosu.
7. Montaz elementów w konstrukcję stosll ogniw paliwowych typu MCFC.
8. Wstępne testy eksploatacyjne, w tynr uluchomienie próbne i weryfikacja poprawności

dzialania komponentów oraz konlpletna instalac.ja k()ntenera ze st()sem MCFC.
9. Sporządzanie raportów zzakończonych prac badawczych i dokumentacji technicznej.

Szczeqołowy opis prac przewidzianvch w ramach etapu trr 3 proiektu
NOR/POLNORCCS/NIOLCAR/00-|7|2020 pn.,,Modular system based on Molten
Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas
compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant (MOLCAR)

Prace przewidziane do realizacji podzielono na 3 zadania,

Zadanie 1

W ramach Zadania 3.1 zostaną przeanalizowane paralTetry odniesienia pod kątem oceny
wybranych punktów poboru spalin, Istniejąca linia technologiczna elektrowni na paliwa
kopalne umozliwia czetpanie spaliny z kilku lokalizacji. W związku z ty:m temperatllra,
zawartoŚć dwutlenku węgla, zawartość tlenu, zapylenie i zasiarczenie spalin będą miały
znaczenie d|a z,ałożeti projektowych System MCFC. Wpływa"ją zal,ówno na możliwość
uzyskania odpowiedniego stopnia separacji COz - wynikający z zadanego stosunku CO2 do
O2 garlt gfypowego dostarczanego cltl kontenefa7, MCFC, w tym z,nriany składu i materiałów
stosowanych do elektrolitów kompozytowych. W tyrn aspekcie, w ramach Zadania 3.7,
powstaną wytyczne uwzględniające obowiązujące przepisy i nonny dotyczące różnych
zanieczyszczeń w spalinach oraz przepisy Urzędu Inspekcja Techniczna (UDT) w zakresie
gazów palnych. Efektem badania bęclzie pełna tltlkttnrentacja wyktlnawcza zawierająca
wytyczne dotyczące montazll kontenera z MCFC oraz istniejący stan dotyczący składu gaz,ów

spalinowych z różtrych tlbiel<tćlw przemysłtlwych. Dtftumeilt zostźurie pl,zygotowany z
uwzglęclnieniem r,łączek pod instalację kontenerir MCFC" elektrycznychprlyłącza i lokalizację

Projekt pn, Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an

industrial power plant, numer umowy o dofinasowanie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17 /2020-00
ITC.40l6.19.1.202l
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wiązek gazowych (w celrr redukcji ogniw elektrochemicznych) olaz zasilanie

W ramach Zadania3.żrealizowane będą kluczclwe prace związane z dokumentacją techniczno-
wykonawczą instalacji kontenera MCFC, jego wykonaniem oraz dostawą i przygotowaniem do
testy docelowe. Na etapie brrdowy instalacji zostatrie przeprowadzona weryfikacja poprawności
działania nzrjwaźniejszego elelnentu systemlt - mtldułtt MCFC.

Zadanie3

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem instalacji kontenerowej ze stosem MCFC
do badań przcrnysłowych gazćlw spalinowych z różnych obiektów energetycznych na paliwa
kopalrre, wstępne przeprowadzone zostaną testy eksploatacyjne, w tym wyznaczenie napięcia
przy danym obciązeniu prądowym, okreś]enie przepływu spalin w danym punkcie pracy MCFC
oraz redukcja emisji CO2, która będzie mieściła się w przedziale 60 ... 90% oraz wyznaczenie
sprawności elektrycznej przy zadanym obciążeniu prądowym, która będzie mieściła się w
ptzedzia|e 50 ... 80%. W ramach Zadania 3.3 planowany jest rozruch próbny trwający łącznie
72 godziny, obejmujący pełny cykl ocl nagrzania instalacji rlcl zimna, ustabilizowania
parametrów, do osiągnięcia mocy znamionowej a następnle faza zatrzymania, W tym zakresie
prace obejmą efektywne doprowadzenie spalin do instalacji MCFC wrazz monitorowarriem jej
parametrów. Systern z MCFC będzie wyposazony w pomocniczy system elektrycznego
dogrzewania spalin, który zapewni ochronę w przypadku problemów z kondensacją pary w
rurociągtt zasilającyrn medium,

Kod CPV

73l l0000-6

Nazwa kodu cpv

Usłttgi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres zatrudnienia: od 01 ,05,20żl r. do 30.04.20żl r. (24 miesiące),Zamawiający zastrzega
sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia. wyclłużenia lub skrócenia okresrt
zaangażowania w ramach niniejszego stanowiska oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej

trwania w przypadku, gdy konieczność zmlany wynikać będzie z przebiegll prac badawczych
w lamach projektu. Wymiar zaangażowania (średnia liczba godzina w miesiącu): do 50
h/rniesiąc, łącznienie więcej niż 12()() lr w trakcie całego ui.r"ru z,aartgażowania. Liczba godzin
w danym miesiącu uzalezniona będzie od zapotrzebowania w projekcie. Harmonograln czasll

Projekt pn. Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an

industrialpower plant, numer umowy o dofinasowanie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2a2a-00
tTC.40 l 6. 19.1 .202l
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pracy w kazdym miesiącu będzie uzgadniany z wykonawcą, Miejsce realizacji zamówienia:
Praca koncepcyjna, projektowanie i budowa stosu ogniw paliwowych MCFC: ul. Nowowiejska
żl lż5, 00-665 Warszawa.

Harmonogram realizacji będzie dostosowywany do przebiegu prac badawczych, Wstępny
harmonogram jest następuj ący:

1. Opracowanie modelu CAD izolacji stosu ogniw paliwowych na bazie uszczelek
wielowarstwowych. (1 -4 miesiąc)

2. Opractlwanie sekwencji uruchamiania, pracy i wyłączania stosu ogniw paliwowych ze
stopionego węglanu. (5-6 miesiąc)

3. Dobór elementów do wysokotemperaturowego urządzenia elektrochemicznego. (7

miesiąc)
4, Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zakupów elementów

niezbędnych do stosu ogniw paliwowych typu MCFC, (8-9 miesiąc)
5. Badania komponetltów i elementów, wspćlłpraca prr,y realir,acji zaprcljektowanego

stosu.
6. Montaz elementów w konstrukcję stosu ogniw paliwowych typu MCFC. (9-13 miesiąc)
7, Wstępne testy eksploatacyjne, w tym utuchomienie próbne i weryfikacja poprawności

dz,iŃania ktlmponent6w oraz. kompletna instalacja kontenera ze stosem MCFC. (14-21
miesiąc)

8. Sporządzanie raportów z zŃończonych prac badawczych i dokumentacji technicznej.
(2ż-24 miesiąc)

Zńączniki

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
ż, Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań ostrbowych ltrb kapitałowych

pomiędzy Wykon awc ą a Zamaw iaj ącym,
3. Wzór utnowy.
4. Klauzula informacyjna.

wiedza i doświadczenie

Osoby aplikujące na niniejsze stanowisko badawcze powinny posiadać odpowiednie
wykształcenie, kwalifikacje zawodclwe, cloświadczenie i wiedzę, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Ot-erenci, którz.y spełniają ponizsze warunki:

l . Posiadają tytuł magistra inzyniera 1ub stopień doktora nauk technicznych w specjalności
energetyka lub pokrewnej - w celu ucltlwtldnienia spełniallia warunku Wykonawca cltl

clf'erty powinien dołączyc kopię dyplomu/dyplomów potwierdzĄących posiadanie
wymaganego wykształcenia lub z,aświadczenie o ukoliczeniu studiów wyższych z
uzyskaniem stopnia co najmniej magistra inzyniera.

Projekt pn. Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an

industrial power plant, numer umowy o dofinasowanie NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17 /2020-00
lTC.40l6.lL),1,202l
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2. Posiadają udokumentowane ptaktyczne doświadczenie w budowie modeli

termodynamicznych ogrriw paliwowych, projektowaniu wielowarstwowych systemów
ogniw paliwowych. W celu udtlwoclnietlia spełniania warunku Wyktlttawca dtl of'erty
ptlwillien dołączyć wykaz, realizacji modeli termodynamicznych (ZŃącznik nr 1 do
niniej szego zapytania ofertowego).

3. Posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów/prac B+R
dotyczących projektowania stosów ogniw paliwowych, bilansów cicplnych i ul<łacl(lw
optymalizacji obieg(łw termoclynamicznyclr. Wyltonawca do ot'erty łJołączyć powinien
wykaz, r,realirllwanych prac B+R (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

4. Posiadają bardzo dobrą znajomość: MS Office, AutoCad, Aspen Hysys, LabView,
SolidWorks.

5. Znają dobrze język angielski w mowie i piśmie.

Lista dokumentóWoświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:

1. Zttłącznik nr l - Formularz of-ertowy (podpisany/podpisany i zeskanowany).
ż. Załącznik nr ż - Oświadczenie o braku powiązań osobowyclr lub kapitałowyolr

pomiędzy Wykorrawc ą a Zamaw iaj ącym (podpisane/podpisane i zeskanow ane).
3. CV wykonawcy potwierdzające wymagane kwalifikacje (podpisane/podpisane i

zeskanowane).
4, Kopia/skan dyplomu ukończenia strrdiów wyższych lub zaświadczenie o ukończeniu

studiów wyzszych z uzyskaniem stopnia co najrnniej magistra inźyniera.

Dodatkowe warunki

l, Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania of-ertowego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje do akceptacji tlf-erty, w całtlści lub części

oraz clo składania wyjaśnieri odnośnie powodów akceptacji lub odrzucenia oferty,
3. Złożęntę oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców moze złtlżyc tylko
jedną ofertę.

4. O udzielenie zamówienia moze ubiegać się Wyktlnawca. ktćlly spełniają warunki
dotyczące wiedzy i doświadczenia.

5, Zapytanie ofertowe moze ulec zmianie w całtlści lub części.
6. Spełnienie warunl<ów uclziału w zapytaniu będzie weryfikowane na podstawie CV,

kopii/skanu dyplomu 1ub zaświadczenje o ukończeniu studiów wyższych z uzyskaniem
stopnia co ndmniej rnagistra inzyniera oraz oświadczeń Oferenta. Zamawiający
zasffzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozrnów z wybranymi
kandydatami, w przypadku trudności w weryfikacji kornpetencji of-ererrtów,

Projekt pn. Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite
membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an
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Warunki zmiany umowy

ZalnawiĄący zastrzega sobie moźliwość zmiany zakresu ulTlowy zawirrtej z wybranym
Wykor,awcą w formie pisernnego aneksu z następujących powodów:

1. Uzasadnionych zmian w zakresie, sposobie i terrninie wykonarria przedmiotu
zamówienia, w tylT w szczegó7ności zmiari wynikających z otrzymania decyzji
Instytucj i Pośredniczącej.

2. Cząstkowych wyników badań odbiegających od przyjętych celów projektu.
3. Przy czy 1,1 niezależny ch od zamawiaj ącego lub of-erenta.
4. Okoliczrrości siły ylyższej.
5. Zmian regulacji prawnych obowiązLljących w dniu podpisania umowy o

dofinansowanie.
6. Wypowiedzenia ttmowy o dofinansowanie.

Zamówienia uzupełniajrlce

Czas trwania urnowy może zostać wyclłuztlrry w w5ln|ftt"l wyclłuźenia czasLl trwania projektrr.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposohu przyznawania punktacji

Do zcltllrycia.jest łącznie 100 punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:

cena brutto za godzil"lę - 100 pkt. ( 100oll)

Liczba punktów w kryterium ,,cena brutto za godzinę" bęclzie pr7,yz:1LI\Nalta weclłttg ptlnizszego
wzoru:

Ki=Cmin/Ci't'100 pkt

gdzie:

o Ki -liczba punktów dla oferty nr,.i' w kryterium .,cena brutto za godzinę".
o Cmin najmniejsza ,,cena brutto ,za godzinę" pracy ze wszystkich cen

zaproponowanych przez Oferentów.
r Ci * ,,cena brutto za godzinę" pracy oferty nf ,,i".

Zamawlający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dcldatkowych rozmów z wybranyrni
kandydatarni, w przypadku trrrdności w weryfikacji kompetencji oferelrtów.

Wykluczenia
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1. Wykluczeniu w postępowtrniu podlegają OferelrciĄVykonawcy powiąz.arri kapitałtlwtl i
osobowo z Zamawiającym. Przez powiąrania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między ZamalNiąącym lub osobami upowaznionyrni do
zttciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Oferentern/Wykonawcą, polegające w szczególności
na:

r uczestniczeniu w sp(lłce jako wspćllrlik sp(lłki c),wilnej lub spółki ostlbowej.
r Ptlsiaclanirt ctl najrnniej 10')ń udl,iałtiw lub akcji.
o Pełnieniu tirrrkcji członka ()rganll naclztll,czegolub l,arl.ądzającego, prokurenta,

pełntlnrocnil<a.
o pozostawaniu w zwią,lku rnałżeńskim, w stosunku pokrewielistwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z utl,tiału w postepowaniu są wyk|uczeni Of-erenciĄVyktlnawc:y, kt(lrr,y nie spełniają
warunk(lw tlclziałLl w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym, bądźteZ
nie cltlłączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunk(lw.

3. Zutlz,iału w postępowaniu są wykluczeni Of'erenciĄVykonawcy. któu,y złozą ofertę p<;

wskazanym terminie.
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