
 

Załącznik nr 1 do umowy  
 
Wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca. 
 
1) Pomocnicze działania zakupowe zgodnie z Art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych dla zamówień publicznych jak i zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będą obejmować w szczególności: 

a) sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem opisu przedmiotu 
zamówienia, oraz istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru\ 
umowy - w porozumieniu z Zamawiającym, 

b) określenie w porozumieniu z Zamawiającym - zgodnie z ustawą Pzp i rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – oświadczeń lub dokumentów, 
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, 

a) przygotowanie kompletnej treści ogłoszenia o zamówieniu, 
b) udział przedstawicieli Wykonawcy w komisji przetargowej oraz sporządzanie na bieżąco 

pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) otwarcie, badanie i ocena złożonych ofert, 
d) ocenę spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oraz badanie i ocenę ofert, oraz przedstawienia kierownikowi zamawiającego propozycji 
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także 
występowania z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

e) przygotowywanie pism, wezwań, odpowiedzi na zapytania wykonawców, informacji i 
zawiadomień, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy lub które wynikają z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

f) przyjęcie pełnomocnictwa określonego w Art. 15 ust. 3 w zakresie Art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla poszczególnych zleconych postępowań. 

2) Dokumentacja przetargowa, po zakończeniu postępowania, będzie przechowywana u Zamawiającego.  
3) Przeprowadzenie szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie opisu przedmiotu 

Zamówienia pozostaje po stronie Zamawiającego. 
4) Umowę z wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzenia postępowania w ramach niniejszego 

zamówienia zawiera Zamawiający. 
5) Do obowiązków Wykonawcy nie należy reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą lub 

sądem powszechnym.  
 
Oświadczam, że posiadam niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie i umiejętności pozwalające na 
wykonywanie pomocniczego działania zakupowego i spełniam wymagania wskazane w załączniku Nr 1 do 
umowy. Oświadczam, że przez okres obowiązywania umowy będę spełniał wymagania wskazane w 
załączniku Nr 1 do umowy. 
 
 
 

.............................. dnia                    .........................               ........................................................................ 
(miejscowość) (data)      (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 


