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Załącznik nr V do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 1/05/2013/OnJKnP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU PRZEZ ZASTRZEŻONE DANE Z OFERTY FIRMY 
SIMPLE S.A. WSZYSTKICH WYMAGAŃ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER 
1/05/2013/OnJKnP

Oświadczam, iż ja, niżej podpisany, dokonałem weryfikacji wszystkich wymienionych poniżej 

danych, które firma SIMPLE S.A zastrzegła jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (dane 

stanowiące część oferty złożonej przez firmę SIMPLE S.A w odpowiedzi na zapytanie ofertowego 

nr 1/05/2013/OnJKnP:

Zastrzeżone dokumenty i informacje to:
1) Zespół oferenta

a. Wszystkie dane wykazanego zespołu oferenta oraz kierownika projektu, przedstawiony w ramach 
spełnienia wymagań. Dane zamieszczone w wypełnionym formularzu ofertowym - ofercie SIMPLE 
S.A. . (formularz ofertowy: wzór dokumentu z zapytania ofertowego stanowiący do zapytania: 
Załącznik 8 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP) oraz załączone CV 
przedstawionego zespołu i kierownika projektów.
- Kryterium dostępu - kod B, wykaz zawarty na stronie nr. 4, 5, 6, 7,.
- Załączniki zawierające CV wykazanego zespołu i kierownika projektu.

2) Reference:
a. Wszystkie podane referencje i kontakty, zamieszczone w wypełnionym formularzu ofertowym - 

ofercie SIMPLE S.A. (formularz ofertowy: wzór dokumentu z zapytania ofertowego stanowiący do 
zapytania: Załącznik 8 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP) w szczególności:
- Punkt 2. Kryterium dostępu, a.) kod A - referencje zawarte na stronie nr. 3, d.) Kryterium oceny - 
kryterium lp.3 (OC) - referencje zawarte na stronie nr. 9
- Załączniki z wystawionymi referencjami potwierdzające powyższe informacje w tym zawarte w 
wymaganym formularzu dla referencji (formularz dla referencji: wzór dokumentu z zapytania 
ofertowego stanowiący do zapytania: Załącznik 12 do zapytania ofertowego numer 
1/05/2013/OnJKnP)

3) Dokumentacja techniczna i funkcjonalna systemu
a. Dokumentacja stanowiąca załącznik do oferty. Spełnienie wymagania , o którym mowa w punkf II, 

c, myślnik dziewiąty-dla specyfikacji technicznej i funkcjonalnej oferowanego sys^nu^ERP. j ,

Oświadczam, iż wszystkie zastrzeżone i tym samym nie upublicznione dane spełniają wymagania zapytania 

ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP ogłoszonego 27.05.2013 r.

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu Zamawiajgcego (Beneficjenta - Wyższej Szkoły Logistyki) - 

na mocy upoważnienia wydanego przez Kanclerza Wyższej Szkoły Logistyki Ireneusza Fechnera dla kierownika projektu 
nr POKL.04.01.01-00-163/11 Bartosza Osmoli

ls.ć)6. J
data wypełnienia oświadczenia


