
 
  

 

 

Cisów, dnia 10.01.2022 
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 1/2022-DOR 
 

 

1. Dane Zamawiającego 
 
PNG Sp. z o.o. 
Cisów77A,26-021 Daleszyce 
KRS 0000088325, NIP 6572386222, REGON 292367599 

 
2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej: Doradztwo prawne w zakresie 
stworzenia regulaminów i wzorów dokumentacji kontraktacyjnej na rynku docelowym 
 

 
Kod CPV:  
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i 
zabezpieczania 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej: Doradztwo prawne w zakresie 
stworzenia regulaminów i wzorów dokumentacji kontraktacyjnej na rynku docelowym 
 
Zakres usługi doradczej: 
 
Celem działania jest wypracowanie kompletnej dokumentacji dla świadczenia usługi certyfikacji 
rolnictwa ekologicznego na rynku UA z zachowaniem pełnej ścieżki audytu jakościowego oraz 
zgodności z normami prawnymi i ramami wykonalności podjętych działań. 
Efektem realizacji usługi doradczej ma być kompletne i kompleksowe opracowanie nowych 
wzorów dokumentów umożliwiających pełną realizację usługi certyfikacji rolnictwa 
ekologicznego na rynku Ukrainy przy zastosowaniu metod i schematu działań w ujęciu 
procesowych właściwych dla systemów jakości. 
 
 
4. Wymagania dotyczące Wykonawcy. 

W postępowaniu szacowania mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższy 
warunek udziału w postępowaniu: 
 
1. Nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo lub osobowo w zakresie wskazanym w  

załączniku nr 2 do zapytania 
 

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, wykonawca składa oświadczenie, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania. 

 



 
 

 

Oświadczenia znajdują się w załączniku nr 2 do Szacowania Wartości Zamówienia. Oferty 
Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone i nie będą brane pod 
uwagę w Szacowaniu Wartości Zamówienia. 

 
5. Termin realizacji  
Planowany termin realizacji usługi: nie później niż do 30.04.2022r. (przez co rozumie się 
zakończenie usługi, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę 
protokołem odbioru, bez uwag). Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym 
wykonawcą, przy jednoczesnym zapewnieniu, że termin nie ulegnie skróceniu.  
 
6. Termin i miejsce składania oferty szacowania  
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego  

PNG Sp. z o.o. 
Cisów77A,26-021 Daleszyce 

lub elektronicznej wysłanej na adres e-mail maciej@certyfikacja.co do końca dnia 18.01.2022r. 
 
7. Sposób złożenia oferty szacowania 
Oferty należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu oferty cenowej stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Szacowania Wartości Zamówienia. 
Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 
reprezentacji danego Wykonawcy. 
 
8. Kontakt w sprawie Szacowania Wartości Zamówienia 
Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Maciej Sokalski, adres e-mail 
maciej@certyfikacja.co 
 
9. Dodatkowe informacje 
Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego. Zapytanie służy 
zbadaniu rynku i wyboru odpowiedniego trybu przeprowadzenia zamówienia. 
 
Załączniki do Szacowania Wartości Zamówienia: 

1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
2. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/OFERENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Załącznik nr 1 do Szacowania Wartości Zamówienia nr 1/2022-DOR 
 
 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
 
 

Wykonawca:  Zamawiający: 
 

………………………. 
………………………. 
………………………. 

PNG Sp. z o.o. 
Cisów77A,26-021 Daleszyce 

 

    
     

  

Niniejszym składamy ofertę na w  
 
Tabela 1. 

Przedmiot zamówienia 
Cena netto za 

całość zamówienia  
(w PLN) 

Cena brutto za 
całość zamówienia 

(w PLN) 
Doradztwo prawne w zakresie stworzenia 
regulaminów i wzorów dokumentacji 
kontraktacyjnej na rynku docelowym 

 

……………  PLN ……………  PLN 

 
 
1. Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją zamówienia.  
2. Wykonawca oświadcza, że termin ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

 
 

.............................................            ............................................. 
      Miejscowość, dnia           (pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Załącznik nr 2 do Szacowania Wartości Zamówienia nr 1/2022-DOR 
 

 
 
 

Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym: 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczamy, że podmiot składający ofertę nie jest 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 
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. 

 
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.............................................            ............................................. 
      Miejscowość, dnia           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 


