
 
 
 

 
 

 

Załącznik do oferty nr 1  

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu  

 

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania 
octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”  

 

Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności 
oświadczam, że: 

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia. 

3. Prowadzę działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu. 

4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.). 

6. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z jego wytycznymi.  

7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację zakresu prac, poprzez posiadanie środków 
finansowych na rachunkach obrotowych, oszczędnościowych i/lub linii kredytowej w wysokości 
sumarycznej minimum 500 000 zł.  
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Załącznik do oferty nr 2 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  

 

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania 
octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”  

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – SOLVENT WISTOL SA. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
projektu/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów 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; 

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. 
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Załącznik do oferty nr 3 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu  wymogów dot. wiedzy i  doświadczenia do wykonania 
przedmiotu zamówienia  

 

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania 
octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”  

Poniżej przedstawiamy informacje potwierdzające, spełnienie wymagań dot. wiedzy i doświadczenia do wykonania 
przedmiotu zamówienia wskazanych w zapytaniu ofertowym: 

Lp. Nazwa Spełnia  
TAK / NIE 

1 Prowadzimy działalność w obszarach: technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej oraz 
badań transportu ciepła i masy w szeroko pojętym przemyśle chemicznym i ochronie środowiska. 

 

2 Posiadamy doświadczenie w tworzeniu nowych technologii dla przemysłu chemicznego, ich 
wdrażaniu oraz optymalizacji już istniejących, zarówno w oparciu o własne prace B+R jak i we 
współpracy z jednostkami badawczymi. 

 

3 Realizujemy prace w zakresie projektowania i doboru technologii, aparatów i urządzeń dla 
procesów syntezy chemicznej, destylacji, rektyfikacji w produkcji surowców/półsurowców 
chemicznych, specjalizujemy się w rozwiązaniach z zakresu procesów wymiany masy i ciepła, 
opartych min. na absorpcji (w tym z reakcją chemiczną), oraz adsorpcji 

 

4 Posiadamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę do realizacji zamówienia: 
W okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w okresie przed 
upływem terminu składania ofert) wykonaliśmy należycie co najmniej 2 zadania projektowe, 
w obszarze niniejszego zapytania.  
W załączeniu potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań projektowych. 

 

5 Posiadamy doświadczenie w projektowaniu/uruchamianiu instalacji /węzłów chemicznych 
w zakresie technologii estryfikacji kwasów i alkoholi. 
W załączeniu przynajmniej jedna referencja. 

 

6 Posiadamy doświadczenie w projektowaniu instalacji pilotażowych / badawczych.  
W załączeniu przynajmniej jedna referencja dla instalacji pilotażowej w wykonaniu szklanym 
w strefie zagrożonej wybuchem (Ex). 

 

7 Zatrudniamy osoby posiadające stosowne uprawnienia umożliwiające realizację zamówienia 
zgodnie z wymogami przepisów prawa zgodnie z branżami projektowymi. 

 

8 Zatrudniamy min. 6 osób - inżynierowie o specjalizacji inżynieria chemiczna i procesowa, 
technologia chemiczna organiczna, posiadających tytuły mgr. inż. w tym 1 osoba nadzorująca 
pracę posiadająca tytuł dr. inż.; w/w osoby z doświadczeniem zawodowym od min 3 lat pracy 
w biurach projektowych i/lub w przemyśle przy realizacji projektów i inwestycji o budżetach do 
100 mln PLN. 
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Załącznik do oferty nr 4 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu  wymogów dot. potencjału  technicznego  

 

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania 
octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”  

 

Oświadczamy, iż spełniamy wymagania dot. potencjału technicznego wskazane w zapytaniu ofertowym: 

Lp. Nazwa SPEŁNIA 
TAK / NIE 

1. Posiadamy na stanie lub posiadamy nieograniczony dostęp do: 
- oprogramowania typu CAD/CAE. Licencje: 

•AutoCAD, Inventor lub Solidworks, 
•Symulatory procesowe: ChemCAD 7, ChemSep, COCO simulator lub DWSIM, 
JModelica, 
•SULCOL- hydraulika kolumn półkowych i wypełnionych SULZER CHEMTECH, 
•KG-TOWER- hydraulika kolumn półkowych i wypełnionych Koch-Glitsch, 
 •Open FOAM- narzędzie CFD do rozwiązywania problemów z zakresu przepływu 
cieczy i gazów oraz reakcji chemicznych, turbulencji, przepływu ciepła, analizy zjawisk 
dynamicznych i elektromagnetycznych, 
•HINT- program do obliczania sieci wymienników ciepła, 
•Cairo – dobór wymienników ciepła, 
•VENTILY- dobór zaworów regulacyjnych, 
•ValvePilot- dobór zaworów regulacyjnych i armatury bezpieczeństwa 
•CONTROL 3.1- dobór urządzeń automatyki w węzłach cieplnych. 

- oryginalnego oprogramowania do obliczeń aparatów kolumnowych oraz 
kombinowanych procesów jednoczesnej wymiany ciepła i masy. 
- zaplecza pomiarowego z wyposażeniem, m.in. sondy do aspiracji próbek gazowych oraz 
pomiarów wielkości, mobilny przepływomierz bezinwazyjny ultradźwiękowy, 
mikromanometry, analizatory gazowe i inne. 
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Załącznik do oferty nr 5 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu  wymogów dot. sytuacji  ekonomicznej i f inansowej  

 

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania 
octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”  

 
 
Oświadczam, że ………………………………………………………… (nazwa podmiotu) jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z przedmiotem zamówienia według poniższych wymagań: 

o na kwotę nie mniejszą niż suma gwarancyjna 1 500 000 zł z tytułu Polisy Ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej, 

o oraz na kwotę nie mniejszą niż suma gwarancyjna 500 000 zł z tytułu Polisy Ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (OC Projektant Techniczny), 

zgodnie z załączonym dokumentem. 
 

 

 

……………………………, …….…… 2020r.    ……………………..………………………………………….… 
(miejscowość, data)                            Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 

           (Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
  

 

 


