ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA OFERTOWEGO

WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
DOTYCZĄCYM WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Dostawca przystępując – poprzez złożenie oferty – do prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)
postępowania ofertowego, którego przedmiotem jest realizowanie na rzecz Banku czynności rewizji finansowej w
rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach”),
oświadcza, że:
I.

Zgadza się na udział w niniejszym postępowaniu ofertowym, na wymienionych poniżej warunkach, zgodnie, z którymi:
1.

Z postępowania ofertowego Bank może wykluczyć Oferentów:
a. w przypadku stwierdzenia, iż dostarczone przez nich dane i informacje istotne dla prowadzonego postępowania są
nieprawdziwe,
b. którzy nie zaakceptowali niniejszych warunków,
c. niestosujących się do zasad określonych w „Deklaracji CSR” Banku, stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania
Ofertowego.

2.

3.

Z postępowania ofertowego wykluczeni są Oferenci:
a.

nie spełniający warunków / kryteriów określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w tym warunków
dotyczących okresów rotacji firmy audytorskiej i biegłego rewidenta określonych w Ustawie o biegłych
rewidentach,

b.

wobec których wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub została ogłoszona upadłość, oferenci którzy
zostali poddani procesowi likwidacyjnemu, a ich sprawy są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym,

c.

którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskali
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub w całości wstrzymano
decyzję właściwego organu,

d.

których członkowie organów / wspólnicy, zostali prawomocnie skazani za popełnienie przestępstwa w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e.

w przypadku, których wszczęto postępowanie karne, bądź, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,

f.

wobec których toczą się postępowania sporne / sądowe, w których stroną jest Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej
Banku.

Bank odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
b) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

II.

4.

Z tytułu odrzucenia, bądź niewybrania oferty nie przysługują Oferentowi przeciwko Bankowi żadne roszczenia.

5.

Bank zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn, o czym powiadamia
każdego Oferenta; z tego tytułu Oferentowi nie przysługują wobec Banku żadne roszczenia.

Zobowiązuje się do nieujawniania - bez zgody Banku - informacji o charakterze biznesowym, prawnym, finansowym,
operacyjnym, technicznym i handlowym oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)
związanych z postępowaniem ofertowym, w którym bierze udział, w tym także informacji o prowadzonych przez Bank i
oferenta negocjacjach oraz zamiarze zawarcia oraz przedmiocie i treści ewentualnej umowy, a w celu potwierdzenia
powyższego zobowiązania również do zawarcia stosownej umowa o zachowaniu poufności.
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