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L.P. WARUNKI - wymagana 

dokumentacja 

SPOSÓB OCENY: 

Ocena spełnienia warunków przeprowadzona 

będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców 

oświadczenia i inne dokumenty zgodnie z metodą 

zerojedynkową. Za spełnienie warunku 

Zamawiający przyzna 1 pkt, za nie spełnienie 

warunku 0 pkt, co będzie równoznaczne  

z wykluczeniem Wykonawcy z dalszego 

postępowania. 

I. Warunek - dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

1  SPEŁNIA 

0  NIE SPEŁNIA 

1.1 Złożenie formularza 

ofertowego przygotowanego 

zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr II 

do SIWZ. 

 

 

II. Warunek - posiadanie 

statusu przedsiębiorcy 

1  SPEŁNIA 

0  NIE SPEŁNIA 

2.1 Aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu 

składania oferty programu.  

Jeżeli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie 

zamówienia dokument ten 

składa każdy z nich. 

 

2.2 Opis działalności firmy,  

w tym zakres świadczonych 

usług. 

 

 

2.3 

 

Oświadczenie Oferenta 

potwierdzające posiadanie 

statusu przedsiębiorcy,  

w rozumieniu art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności 

gospodarczej, zawarte  

w formularzu oferty. 

 

III Warunek – posiadanie 

doświadczenia i wiedzy 

1 – SPEŁNIA 

0 – NIE SPEŁNIA 

 



3.1 Wykaz kampanii/działań 

zrealizowanych w ostatnich 

2 latach, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres, w 

podziale na klient /produkt 

/całkowity budżet kampanii 

brutto  

 

3.2 Załączone min. 2 referencje 

dla kampanii o całkowitym 

budżecie brutto powyżej  

500 000 PLN każda. 

 

3.3 Oświadczenie Oferenta, że 

posiada doświadczenie i 

wiedzę zapewniające 

poprawną i terminową 

realizację zamówienia. 

 

IV Warunek - dysponowanie 

odpowiednim 

potencjałem ludzkim 

1 – SPEŁNIA 

0 – NIE SPEŁNIA 

4.1 Imienna lista osób, które 

będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia,  

niezbędnych do wykonania 

zamówienia a także 

czynności przypisanych 

każdej ze wskazanych osób. 

 

4.2 Oświadczenie Oferenta, że 

dysponuje odpowiednim 

potencjałem ludzkim 

zapewniającym poprawną  

i 

terminową realizację 

zamówienia, zawarte 

w formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr II 

do SIWZ. 

 

V Warunek - dysponowanie 

odpowiednim potencjałem 

technicznym, na podstawie 

złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia 

1 – SPEŁNIA 

0 – NIE SPEŁNIA 

5.1 Oświadczenie Oferenta, że 

posiada potencjał techniczny 

gwarantujący poprawną 

i terminową realizację 

 



zamówienia, zawarte  

w formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr II 

do SIWZ. 

VI Warunek – sytuacja 

ekonomiczna i finansowa 

zapewniająca realizację 

zamówienia, na podstawie 

złożonego zaświadczenia z 

banku 

1 – SPEŁNIA 

0 – NIE SPEŁNIA 

6.1 Sprawozdanie finansowe,  

a jeżeli podlega ono badaniu 

przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami  

o rachunkowości również  

z opinią odpowiednio  

o badanym sprawozdaniu 

albo jego części,  

a w przypadku Oferentów 

nie  zobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania 

finansowego innych 

dokumentów określających 

obroty oraz zobowiązania  

i należności - za okres 

ostatniego roku obrotowego. 

 

6.2  informacja z banku 

lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-

kredytowej, w których 

podmiot składający ofertę 

posiada rachunek, 

potwierdzających wysokość 

posiadanych środków 

finansowych lub zdolność 

kredytową Oferenta na 

kwotę co najmniej 500 000 

zł, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu 

składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w 

wyborze firm przez Związek 

Polskie Mięso lub 

przedstawienie wiarygodnej 

koncepcji finansowania 

zgodnie z zasadami Agencji 

Rynku Rolnego, 

zabezpieczenia płynności 

finansowej projektu do czasu 

 

 

 

 



otrzymania przez Związek 

Polskie Mięso całości 

finansowania z ARR. 

6.3 Oświadczenie Oferenta, że 

znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej poprawna  

i terminową realizację 

zamówienia, zawarte  

w formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr II 

do SIWZ. 

 

VII Warunek – ubezpieczenie 

od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, 

na podstawie złożonej 

polisy lub innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

ubezpieczenie Wykonawcy 

1 – SPEŁNIA 

0 – NIE SPEŁNIA 

7.1 aktualną polisę, a w 

przypadku jej braku innego 

dokumentu 

potwierdzającego, że Oferent 

jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej 

działalności. 

 

 


