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10. Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim 

 

10.2. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

10.3. W przypadku oświadczeń i dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

 

10.4. Dokumenty  lub  oświadczenia składane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału postępowaniu , składane są w oryginale  w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za  zgodność oryginałem.  

 

10.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą. 

10.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 

których mowa w SIWZ w punkcie 10.5.  następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Oświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu  lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

10.7. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których 

mowa w pkt 6.7.3 oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.9. należy złożyć do oferty w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzoną przez Wykonawcę 

własnoręcznym podpisem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. 

10.9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 

do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y 

uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.10. Podpisy osoby upoważnionej na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą tj. czytelny podpis lub podpis i pieczątką z imieniem i 

nazwiskiem. 

10.11. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 

upoważnionej. 
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