
Załącznik nr 1 do SWZ wzór formularza oferty 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców): 

a) Nazwa Wykonawcy 

Konsorcjum: 

Sidigo Sp. z o. o. – lider konsorcjum 

Klavo Sp. z o. o. – partner konsorcjum 

b) Adres Wykonawcy 

Sidigo Sp. z o. o.: ul. Smoleńsk 25A/3, 31-108 Kraków 

Klavo Sp. z o. o.: ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa  

tel. 601 449 000 

Adres poczty elektronicznej wykonawcy info@sidigo.pl 

Adres skrzynki ePUAP: SIDIGO 

NIP Sidigo: 6762606224, Klavo: 5252582984 

Nr konta: PL 16 1050 1445 1000 0090 3261 6089 

Wykonawca jest mikro i małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (wybrać właściwe) 

 

 

2. Oferta na wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię 

Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” 

 

3. Cena oferty brutto za jedną osobogodzinę 33,84 PLN brutto, w tym podatek 

VAT w stawce 0,00 zł (zwolniony) 

4. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki i inne 

opłaty, koszty zastępstwa pracownika, koszty obsługi administracyjnej, w tym także pracy 

kierownika zespołu oraz uwzględnia obowiązujące w okresie wykonywania zamówienia i 

ogłoszone na dzień składania ofert przepisy dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

5. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w SWZ. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 



7. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki. 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna. 

8. Oświadczamy, że następujące usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zostaną 

wykonane przez: 

1) Lidera Konsorcjum/wspólnik s.c.: kierowanie wykwalifikowanej kadry do wykonywania usługi 

określonej w rozdziale VI, pkt 2) b) SWZ (wykaz usług) 

2) Partnera Konsorcjum/wspólnik s.c: dostarczenie wymaganego doświadczenia, w tym 

wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń określone w rozdziale VI, pkt 2) a) 

SWZ, a także nadzór nad kierowaną przez lidera konsorcjum kadrą za pomocą 

dedykowanego do umowy kierownika zespołu (określonego w rozdziale VI pkt 2) c) SWZ) 

(wykaz usług) 

Uwaga! 

Wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.: konsorcjum, 
spółka cywilna) 
 
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
 
 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia art. przez jego wykreślenie). 

  



Kraków, dn. 10.12.2021 r. 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 Ja, niżej podpisany, uprawniony do reprezentowania Partnera Konsorcjum, 

tj. KLAVO SP. Z O. O., upoważniam Lidera Konsorcjum, tj. SIDIGO SP. Z O. O. 

reprezentowaną przez Waldemara Chmiela – Prezesa Zarządu do 

reprezentowania konsorcjum firm SIDIGO SP Z O. O. oraz KLAVO SP. Z O. O. 

w postępowaniu przetargowym, którego podmiotem jest „wsparcie organizacji i 

udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki 

Współczesnej „Bunkier Sztuki””. 

 

 Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do podpisywania 

w imieniu Konsorcjum oraz spółki KLAVO wszelkich dokumentów przetargowych, 

w tym oferty, a także do składania dokumentów przetargowych, oświadczeń 

i zapewnień,  oraz innych koniecznych i niezbędnych dokumentów, a także do 

kontaktowania się z Zamawiającym w każdej sprawie związanej z ww. 

postępowaniem. 

 

 Wykonawca udzielający pełnomocnictwa: KLAVO SP. Z O. O., UL. ROZBRAT 

32/10, 00-429 Warszawa (osoba upoważniona do reprezentowania: Waldemar 

Chmiel). 

  



Załącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nazwa 

Wykonawcy Sidigo Sp. z o. o. 

 

Adres 

Wykonawcy ul. Smoleńsk 25A/3, 31-108 Kraków 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 

1 pkt 4) ustawy oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 

ustawy ust. 2 pkt 4) ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

 

2. Informuję, że Zamawiający posiada następujące prawidłowe i aktualne podmiotowe środki 

dowodowe: 

 

LP Nazwa podmiotowego 
środka dowodowego 

Postępowanie, do którego został złożony 
podmiotowy środek dowodowy lub adres 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

   

   

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nazwa 

Wykonawcy Klavo Sp. z o. o. 

 

Adres 

Wykonawcy ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 

1 pkt 4) ustawy oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 

ustawy ust. 2 pkt 4) ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

 

2. Informuję, że Zamawiający posiada następujące prawidłowe i aktualne podmiotowe środki 

dowodowe: 

 

LP Nazwa podmiotowego 
środka dowodowego 

Postępowanie, do którego został złożony 
podmiotowy środek dowodowy lub adres 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

   

   

 

 

 

 

  



Załącznik nr 5 do SWZ wzór wykazu osób 
 
 

Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia 
 

1. Osoba która, będzie pełnić funkcję: 
Udostępniania wystaw i wydarzeń, 
Imię i nazwisko: Joanna Okrzesik 
Podstawa dysponowania: pracownik własny  
Język obcy, którym osoba posługuje się w sposób komunikatywny (dotyczy: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego): angielski 

Lp. Opis 

Część 1. Doświadczenie pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 2 lit. b) ppkt. ii. 

1. Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 03.05.2016-nadal 

 

Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Ośrodek Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie 

 

Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 

określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 

równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

Część 2. Doświadczenie dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert – kwalifikowane 
doświadczenie personelu, opisane w rozdziale XVII zaproszenia1. 

 Data uzyskania certyfikatu ECHOCAST lub równoważnego2: 10.2018 

 Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 01.10.2018-01.03.2020 
Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Ośrodek Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie 

 
 
Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 
określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 
równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

 
1 doświadczenie wskazane w części 2 powinno dotyczyć doświadczenia wykazywanego ponad 

doświadczenie określone w części 1. W przypadku wskazania w obu częściach tego samego doświadczenia 

(tj. w tym samym okresie na rzecz tego samego podmiotu), Zamawiający najpierw zaliczy doświadczenie 

na poczet części 1 (spełniania warunków udziału w postępowaniu), jeśli dowiadczenie będzie przekraczać 

minimalny wymóg 6 miesięcy pełnienia funkcji, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet doświadczenia 

dodatkowo punktowanego. Wykonawcy winni dochować należytej ostrożności przy wypełnianiu wykazu 

osób, wykaz w części 2, jako stanowiący podstawę do oceny ofert nie podlega uzupełnieniu lub 

wyjaśnieniu. 
2 W przypadku posiadania certyfikatu równoważnego, należy dołączyć do oferty informację pozwalającą na 

zweryfikowanie równoważności, zgodnie z opisem określonym w rozdziale XVII. 



 

 

2. Osoba która, będzie pełnić funkcję: 
Udostępniania wystaw i wydarzeń, 
Imię i nazwisko: Minh Hien Hoang  
Podstawa dysponowania: pracownik własny 
Język obcy, którym osoba posługuje się w sposób komunikatywny (dotyczy: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego): angielski 

Lp. Opis 

Część 1. Doświadczenie pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 2 lit. b) ppkt. ii. 

1. Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 12.2013-nadal 

 

Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Zachęta – Narodowa Galeria 

Sztuki 

 

Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 

określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 

równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

Część 2. Doświadczenie dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert – kwalifikowane 
doświadczenie personelu, opisane w rozdziale XVII zaproszenia3. 

 Data uzyskania certyfikatu ECHOCAST lub równoważnego4: 04.2016 

 Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 12.2013-nadal 
Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: 
 
Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 
określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 
równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

 

3. Osoba która, będzie pełnić funkcję: 
Udostępniania wystaw i wydarzeń, 

 
3 doświadczenie wskazane w części 2 powinno dotyczyć doświadczenia wykazywanego ponad 

doświadczenie określone w części 1. W przypadku wskazania w obu częściach tego samego doświadczenia 

(tj. w tym samym okresie na rzecz tego samego podmiotu), Zamawiający najpierw zaliczy doświadczenie 

na poczet części 1 (spełniania warunków udziału w postępowaniu), jeśli dowiadczenie będzie przekraczać 

minimalny wymóg 6 miesięcy pełnienia funkcji, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet doświadczenia 

dodatkowo punktowanego. Wykonawcy winni dochować należytej ostrożności przy wypełnianiu wykazu 

osób, wykaz w części 2, jako stanowiący podstawę do oceny ofert nie podlega uzupełnieniu lub 

wyjaśnieniu. 
4 W przypadku posiadania certyfikatu równoważnego, należy dołączyć do oferty informację pozwalającą na 

zweryfikowanie równoważności, zgodnie z opisem określonym w rozdziale XVII. 



Imię i nazwisko: Marta Szymańska 
Podstawa dysponowania: pracownik własny 
Język obcy, którym osoba posługuje się w sposób komunikatywny (dotyczy: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego): angielski 

Lp. Opis 

Część 1. Doświadczenie pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 2 lit. b) ppkt. ii. 

1. Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 02.2018-nadal 

 

Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Muzeum Narodowe w 

Krakowie 

 

Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 

określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 

równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

Część 2. Doświadczenie dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert – kwalifikowane 
doświadczenie personelu, opisane w rozdziale XVII zaproszenia5. 

 Data uzyskania certyfikatu ECHOCAST lub równoważnego6: 10.2018 

 Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 02.2018-nadal 
Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Muzeum Narodowe w 
Krakowie 
 
Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 
określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 
równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

 

4. Osoba która, będzie pełnić funkcję: 
Udostępniania wystaw i wydarzeń, 
Imię i nazwisko: Alicja Malicka 
Podstawa dysponowania: pracownik własny 
Język obcy, którym osoba posługuje się w sposób komunikatywny (dotyczy: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego): angielski 

 
5 doświadczenie wskazane w części 2 powinno dotyczyć doświadczenia wykazywanego ponad 

doświadczenie określone w części 1. W przypadku wskazania w obu częściach tego samego doświadczenia 

(tj. w tym samym okresie na rzecz tego samego podmiotu), Zamawiający najpierw zaliczy doświadczenie 

na poczet części 1 (spełniania warunków udziału w postępowaniu), jeśli dowiadczenie będzie przekraczać 

minimalny wymóg 6 miesięcy pełnienia funkcji, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet doświadczenia 

dodatkowo punktowanego. Wykonawcy winni dochować należytej ostrożności przy wypełnianiu wykazu 

osób, wykaz w części 2, jako stanowiący podstawę do oceny ofert nie podlega uzupełnieniu lub 

wyjaśnieniu. 
6 W przypadku posiadania certyfikatu równoważnego, należy dołączyć do oferty informację pozwalającą na 

zweryfikowanie równoważności, zgodnie z opisem określonym w rozdziale XVII. 



Lp. Opis 

Część 1. Doświadczenie pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 2 lit. b) ppkt. ii. 

1. Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 01.2019-nadal 

 

Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Zachęta – Narodowa Galeria 

Sztuki 

 

Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 

określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 

równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

Część 2. Doświadczenie dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert – kwalifikowane 
doświadczenie personelu, opisane w rozdziale XVII zaproszenia7. 

 Data uzyskania certyfikatu ECHOCAST lub równoważnego8: 01.2020 

 Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 01.2019-nadal 
Podmiot, na rzecz którego udostępniano wystawy i wydarzenia: Zachęta – Narodowa Galeria 

Sztuki 

 
Czy doświadczenie polegało na wykonywaniu co najmniej dwóch spośród czynności 
określonych przez Zamawiającego w punkcie Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) lit. a, w wymiarze 
równoważnym co najmniej pół etatu? TAK/NIE 

… … 

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję: 
Kierownika zespołu 
Imię i nazwisko: Marta Szymańska  
Podstawa dysponowania: pracownik własny 

Lp. Opis 

Część 1. Doświadczenie pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 2 lit. c) 

1. Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 02.2018-nadal 

 

Podmiot, na rzecz którego zespół wykonywał świadczenia: Muzeum Narodowe w Krakowie 

 
7 doświadczenie wskazane w części 2 powinno dotyczyć doświadczenia wykazywanego ponad 

doświadczenie określone w części 1. W przypadku wskazania w obu częściach tego samego doświadczenia 

(tj. w tym samym okresie na rzecz tego samego podmiotu), Zamawiający najpierw zaliczy doświadczenie 

na poczet części 1 (spełniania warunków udziału w postępowaniu), jeśli dowiadczenie będzie przekraczać 

minimalny wymóg 6 miesięcy pełnienia funkcji, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet doświadczenia 

dodatkowo punktowanego. Wykonawcy winni dochować należytej ostrożności przy wypełnianiu wykazu 

osób, wykaz w części 2, jako stanowiący podstawę do oceny ofert nie podlega uzupełnieniu lub 

wyjaśnieniu. 
8 W przypadku posiadania certyfikatu równoważnego, należy dołączyć do oferty informację pozwalającą na 

zweryfikowanie równoważności, zgodnie z opisem określonym w rozdziale XVII. 



 

Czy osoba kierowała zespołem? TAK/NIE 

 

Pod pojęciem kierowania zespołem Zamawiający uzna działania polegające na wydawaniu 

poleceń oraz organizowaniu zespołu poprzez ustalanie grafiku prac z uwzględnieniem 

wymiaru pracy świadczonej przez danego pracownika, dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń, 

składek na ubezpieczenie społeczne 

… … 

Część 2. Doświadczenie dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert – Doświadczenie 
kierownika zespołu, opisane w rozdziale XVII zaproszenia.9 

 Okres pełnienia funkcji (proszę wskazać daty kalendarzowe): 2018-nadal 
 
Podmiot, na rzecz którego zespół wykonywał świadczenia (Instytucja kultury): Muzeum 
Narodowe w Krakowie 
 
Czy osoba kierowała zespołem? TAK/NIE 
 
Liczebność zespołu: 46 
 
Pod pojęciem kierowania zespołem Zamawiający uzna działania polegające na wydawaniu 
poleceń oraz organizowaniu zespołu poprzez ustalanie grafiku prac z uwzględnieniem 
wymiaru pracy świadczonej przez danego pracownika, dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń, 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

… … 

 

 

 
9 doświadczenie wskazane w części 2 powinno dotyczyć doświadczenia wykazywanego ponad 

doświadczenie określone w części 1. W przypadku wskazania w obu częściach tego samego doświadczenia 

(tj. w tym samym okresie na rzecz tego samego podmiotu), Zamawiający najpierw zaliczy doświadczenie 

na poczet części 1 (spełniania warunków udziału w postępowaniu), jeśli dowiadczenie będzie przekraczać 

minimalny wymóg 6 miesięcy pełnienia funkcji, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet doświadczenia 

dodatkowo punktowanego. Wykonawcy winni dochować należytej ostrożności przy wypełnianiu wykazu 

osób, wykaz w części 2, jako stanowiący podstawę do oceny ofert nie podlega uzupełnieniu lub 

wyjaśnieniu. 
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