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                                                                                           Warszawa, dnia 19.05.2022 r. 
Bank Ochrony Środowiska S.A. 
Biuro Zakupów 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
RFQ (REQUEST FOR QUOTATION) 

Niniejszy dokument (zwany dalej „RFQ”) jest własnością BOŚ S.A. w Warszawie i nie może być 
kopiowany oraz w jakikolwiek sposób rozpowszechniany bez zgody właściciela. Dokument został 
opracowany do użytku wewnętrznego i może być wykorzystywany tylko na użytek procedury 
wyboru oferty. 
Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej „Bankiem”) z siedzibą w Warszawie,  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na zakup wsparcia 

oprogramowania Infoblox na okres 24 miesiący. 

 

I. PRZEDMIOT RFQ 
1. Projekt zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do RFQ. 
2. Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 2 do RFQ. 
3. Oświadczenie o przestrzeganiu „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony 

Środowiska S.A.” Załącznik nr 3 do RFQ. 
 

II. WYMAGANIA WOBEC OFERTY 
1. Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona 

w języku polskim.  
2. Oferta powinna zawierać spis treści, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny 

być ponumerowane w sposób ciągły oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta na podstawie załączonego do oferty odpisu z KRS lub 
pełnomocnictwa. 
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przesłana do dnia 25.05.2022 r. do  

godz. 12:00 w wersji elektronicznej w formacie pdf zabezpieczonej hasłem na adres 

oferty@bosbank.pl oraz elzbieta.swiatkowska@bosbank.pl. Hasło powinno zostać 

przesłane na te same adresy po godzinie 12:00 tego samego dnia. W tytule wiadomości 

zawierającej ofertę winien być dopisek „Zakup wsparcia oprogramowania Infoblox”. 

 
III. MODYFIKACJA WARUNKÓW RFQ 

1. Bank zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści RFQ w trakcie dalszego postępowania 
ofertowego. 

2. Wprowadzone do RFQ modyfikacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Banku i 
przesłane Oferentom ujawnionym w trakcie procesu zakupowego. Będą one wiążące przy 
składaniu ofert. 

3. Jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia zmian w ofercie wynikających z modyfikacji 
RFQ, Zamawiający wydłuży termin do złożenia oferty, zamieszczając informację na stronie 
internetowej Banku oraz zawiadamiając o tym wszystkich oferentów, którzy ujawnili się w 
trakcie trwania procesu zakupowego. 
 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 

1) Oferenci, którzy złożą ofertę zgodnie z RFQ; 
2) Wyłącznie partnerzy producenta oprogramowania Infoblox o statusie co najmniej 

Platinum. 
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2. Bank może pominąć złożoną ofertę, jeżeli oferent: 
1) zaoferował niejednoznaczne warunki realizacji przedmiotu postępowania pod względem 

jakościowym, terminowym lub cenowym lub zdaniem Banku oferta przekracza możliwości 
organizacyjne lub wykonawcze oferenta; 

2) złożył ofertę nieodpowiadającą warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w 
RFQ; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej, zdaniem Banku rzetelne 
wykonanie przedmiotu postępowania lub niesie ryzyko braku ciągłości obsługi Banku. 

3. Bank Ochrony Środowiska S.A. zastrzega, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonanie 
zakupu jest zawarcie przez Bank umowy. Żadna informacja czy deklaracja  
ze strony Banku na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania ofertowego  
nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
V. ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY 

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) Formularz cenowy - zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do RFQ;  
2) aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (np. KRS), wystawiony  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem go w Banku; 
3) imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta osób podpisujących ofertę, o ile 

upoważnienie do działania w imieniu oferenta nie wynika z przepisów prawa  
lub innych dokumentów; 

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania ofertowego zawartymi w 
RFQ i akceptuje te warunki, w tym projekt umowy; 

5) oświadczenie, że oferent w ciągu ostatnich trzech lat wywiązał się z zobowiązań 
wynikających z udzielonych mu zamówień; 

6) oświadczenie że oferent posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny  
do wykonania przedmiotu umowy; 

7) oświadczenie o przestrzeganiu „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony 
Środowiska S.A.”, stanowiących Załącznik nr 1 do projektu zamówienia. 

8) oświadczenie, że oferent będzie związany ofertą przez okres 60 dni od terminu złożenia 
ofert. 

2. Wszystkie załączniki do oferty pochodzące od osób trzecich muszą być złożone w formie 
skanów oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby 
(osobę) uprawnione(ą) do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  

3. Prosimy również o wskazanie osoby w Państwa firmie, z którą Bank będzie się kontaktował 
w sprawie oferty oraz we wszelkich innych sprawach organizacyjnych. Prosimy o podanie 
następujących danych tej osoby: 

• imię i nazwisko, 
• stanowisko służbowe, 
• telefon kontaktowy, 
• email. 

 
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA 

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, jak również 
związane z udziałem w postępowaniu, a Bank nie będzie w żadnym razie zobowiązany do 
zwrotu tych kosztów, bez względu na przebieg postępowania ofertowego i jego wynik. 

2. Oferenci mogą składać pytania związane z RFQ w formie elektronicznej dotyczące 
postępowania na adresy: oferty@bosbank.pl oraz elzbieta.swiatkowska@bosbank.pl 
w terminie do  3 dni od dnia otrzymania RFQ. Bank zamieści jedną zbiorczą odpowiedź na 
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złożone pytania na stronie internetowej Banku i poinformuje wszystkich oferentów, którzy 
ujawnili się w trakcie procesu zakupowego. 

3. Oferenci zobowiązani są bezwzględnie do nieudostępniania osobom trzecim wszelkich 
informacji zawartych w RFQ oraz uzyskanych w toku dalszego postępowania bez pisemnej 
zgody Banku. Oferenci zobowiązani są do wykorzystywania powyższych informacji wyłącznie 
dla należytego wykonania czynności związanych z postępowaniem ofertowym. Oferenci nie 
mogą w szczególności udostępniać RFQ osobom trzecim w celu wzięcia przez nie udziału w 
postępowaniu.  

4. Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria, które  
nie są ujawniane oferentom. Wszystkie elementy mające wpływ na wybór oferty zostały 
określone w RFQ i Formularzu cenowym. 

5. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia procedury wyboru bez wyboru którejkolwiek oferty 
bez podania przyczyn, a także możliwość rozpoczęcia nowej procedury wyboru  
dla wybranych oferentów lub prowadzenia dodatkowych negocjacji z niektórymi oferentami 
i z tego tytułu nie przysługuje oferentom jakiekolwiek roszczenie przeciwko Bankowi. 

6. Bank może zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie lub modyfikację oferty. 
7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że pisemne 

zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty Bank otrzyma przed upływem terminu 
wyznaczonego na składanie ofert. 

8. Po złożeniu ofert dokonana będzie ich ocena. W przypadkach, gdy dla zrozumienia  
lub oceny nadesłanej oferty konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia, Bank będzie 
kontaktował się z oferentem. Bank przewiduje w szczególności możliwość zaproszenia 
przedstawicieli oferenta na spotkania w siedzibie Banku lub przy wykorzystaniu aplikacji 
Teams. 

9. Postępowanie jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz wewnętrznymi regulacjami 
Banku. Do postępowania nie ma zastosowania prawo zamówień publicznych. 

10. Z oferentami Bank przeprowadzi negocjacje. Sposób i zakres prowadzenia negocjacji będzie 
uzależniony od etapu postępowania. 

11. Ze strony Banku za kontakt z oferentami odpowiada: 
• Elżbieta Świątkowska, tel. 515 111 910, email elzbieta.swiatkowska@bosbank.pl, 
• Mirosława Wikar, tel. 515 111 594, email miroslawa.wikar@bosbank.pl . 

 
Lista załączników 
Załącznik nr 1 – Projekt Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 
 

                                                                                             

                                                                                             Dyrektor Biura Zakupów 

                                                                                                Dariusz Kaźmierczyk

mailto:elzbieta.swiatkowska@bosbank.pl
mailto:miroslawa.wikar@bosbank.pl
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Załącznik nr 1 do RFQ 

 

Departament Informatyki  
i Telekomunikacji 
DIT22z0xx 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
Bank Ochrony Środowiska S.A. 
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 
KRS 0000015525, NIP 527-020-33-13 
kapitał zakład. 929 476 710 zł wpłacony w 
całości 

 

ZAMÓWIENIE 0xx/2022 
 
Zgodnie z ofertą ostateczną z dnia xx maja 2022r. zamawiamy dla BOŚ S.A.: 
 

Lp. Opis Kwota 
netto 
PLN 

1. Wsparcie oprogramowania Infoblox na 24 miesiące 
192 h wsparcia na 24 miesiące (96 h wsparcia rocznie) 
 

 

 
 
Wartość zamówienia: …………. PLN brutto ( …….. PLN netto)  

Termin realizacji: do 30.06.2022 

 
 

Płatnikiem zamówienia jest Centrala Banku Ochrony Środowiska S.A. Podstawą do 
wystawienia faktury jest protokół odbioru, który prosimy dostarczyć wraz z fakturą. 
Płatność przelewem w ciągu czternastu dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 
faktury. 
 
Inne Postanowienia: 
Zasady wsparcia Dostawcy 

• Diagnozowanie przyczyn usterek i awarii Systemu. 
• W razie awarii krytycznych Systemu, przekazywanie i eskalowanie problemów do 

centrum serwisowego Producenta. 
• Przyjmowanie zgłoszeń problemów od Banku dotyczących Systemu w dni robocze w 

godz. 8.00-17.00. W przypadku błędów krytycznych zgłoszenia będą przyjmowane w 
trybie 24/7/365. 

• W wyniku przeprowadzonej diagnozy zespół Dostawcy jest zobowiązany: 
o w przypadku stwierdzenia, że przyczyną Zgłoszenia jest Błąd w Systemie – potwierdzić 

jego priorytet (zgodnie z zasadą priorytet 1 (błąd krytyczny), priorytet 2 (błąd niekrytyczny), 
priorytet 3 (usterka)) i zainicjować proces jego Naprawy siłami Dostawcy lub z 
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wykorzystaniem gwarancji producenta, 
o w przypadku stwierdzenia, że przyczyną Zgłoszenia nie jest Błąd w Systemie – rozwiązać 

zgłoszenie na etapie diagnozy ze wskazaniem przyczyny (źródła) wystąpienia lub udzielić 
konsultacji, 

o w każdym przypadku realizacji Zgłoszenia serwisowego dotyczącego Błędu krytycznego 
i Błędu niekrytycznego, zespół Dostawcy zastosuje Obejście. 

 
Priorytet 
zgłoszenia  

Opis pozycji  Czas reakcji  
(godz)  

Czas 
przywrócenia 
Systemu – 
zastosowanie 
Obejścia 
liczony od 
czasu 
zgłoszenia 
(godz) 

Czas Naprawy 
liczony od 
czasu 
zgłoszenia 
(godz) 

Priorytet 1  Błąd krytyczny   1 2 4 
Priorytet 2  Błąd 

niekrytyczny  
 2 4 8 

Priorytet 3  Usterka  4 -  -  

 
• Jeśli Błąd dotyczy oprogramowania i Dostawca uzyska od Producenta oprogramowania 

diagnozę problemu wskazującą, że naprawa wymaga instalacji nowej wersji 
oprogramowania, Dostawca zobowiązany jest przekazać Odbiorcy treść diagnozy i 
zastosować Obejście. Po przesłaniu do Odbiorcy diagnozy otrzymanej od Producenta 
oprogramowania, zostanie wstrzymany upływ Czasu Naprawy do czasu zainstalowania 
przez Dostawcę nowej wersji oprogramowania wskazanej przez Producenta 
oprogramowania. 

• W przypadku konieczności konsultacji z centrum serwisowym Producenta czas 
rozwiązania problemu wstrzymywany jest do czasu uzyskania od Producenta 
materiałów/hotfixa/patcha pozwalających na prawidłowe rozwiązanie problemu. 

• Obsługa zgłoszeń serwisowych u Producenta Systemu. 
• Instalacja nowych wersji oraz aktualizacji Systemu dostępnych w ramach wsparcia 

Producenta. 
• Zapewnienie konsultacji technicznych i merytorycznych w zakresie utrzymania i rozwoju 

Systemu do potrzeb Banku (dostrajanie Systemu, przebudowa polityk, reguł alertów, 
raportów itd.) – 8 roboczogodzin w miesiącu przy założeniu, że niewykorzystane 
roboczogodziny przechodzą na kolejne miesiące i się sumują w okresie obowiązywania 
Umowy. Niewykorzystane roboczogodziny mogą zostać przeznaczone na dodatkowe 
szkolenie / warsztaty z Infoblox prowadzone w siedzibie Banku lub dowolnej lokalizacji na 
terenie Warszawy zaproponowanej przez Dostawcę, a zaakceptowanej przez Bank. 

 
1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców 

Banku Ochrony Środowiska S.A.”, stanowiących Załącznik nr 1 do Zamówienia, zwanych 
dalej „Standardami”. 

2. W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u 
Dostawcy. Audyt przeprowadzany będzie na koszt Banku i po uprzednim  powiadomieniu 
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Dostawcy. 

3. W przypadku negatywnych wyników audytu, o którym mowa w ust. 2, Dostawca będzie 
zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego.  

4. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Banku oświadczenia 
potwierdzającego przestrzeganie przez niego kryteriów ESG. 

5. W przypadku niezrealizowania planu naprawczego, o którym mowa w ust. 3, lub 
nieprzekazania przez Dostawcę oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez 
niego kryteriów ESG, Bank może: 

1)  zawiesić współpracę z Dostawcą do dnia zakończenia realizacji planu naprawczego 
lub do dnia przekazania do Banku oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie 
przez Dostawcę kryteriów ESG; 

2)  ograniczyć współpracę z Dostawcą poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy w części dotyczącej usług/towarów, w odniesieniu do których Bank stwierdził 
lub podjął uzasadnione podejrzenie, że są one świadczone lub dostarczane przez 
Dostawcę z naruszeniem Standardów; 

3)  zakończyć współpracę z Dostawcą poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu 
lub odstąpieniu od Umowy. 

6. Dostawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, do podejmowania działań zmierzających 
do zapewnienia przestrzegania Standardów przez swoich podwykonawców, jeśli 
posługuje się nimi przy realizacji Umowy. 

 

 

 
 

 
 
Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z wszystkimi jego warunkami 
poprzez jego podpisanie i odesłanie.  

Przygotował:  

 
Podpisy osób upoważnionej/ych ze strony Banku 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis/podpisy osoby/osób upoważnionej/ych ze strony Zleceniobiorcy 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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                                                                                                                       Załącznik nr 2 do RFQ 
 

Formularz cenowy 
                Zakup wsparcia oprogramowania Infoblox na 24 miesiące. 

 
Nazwa Dostawcy/Imię i nazwisko............................................................................................... ......................................... 

 
Lp. Opis Kwota netto PLN 

1. Wsparcie oprogramowania Infoblox na 24 miesiące 
192 h wsparcia na 24 miesiące (96 h wsparcia rocznie) 
 

 

Wartość brutto PLN  
 
 
 
1. Załączamy pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile upoważnienie do działania 

w imieniu Oferenta nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania ofertowego zawartymi w 

RFQ i  akceptujemy te warunki, w tym zapisy projektu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że posiadamy potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. 
4. Oświadczamy, że będziemy związani ofertą przez okres 60 dni od terminu złożenia ofert. 
5. Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat wywiązaliśmy się ze zobowiązań 

wynikających z udzielonych nam zamówień. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Standardami postępowania dla dostawców 

Banku Ochrony Środowiska S.A.” i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 
 

                                                         Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Oferenta 

                                                                               …………………………………………………………………….………… 
                                                                                                     (podpis pieczęć) 
 
Data: …………………………  
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                                                                                                                               Załącznik nr 3 do   RFQ   
 
Nazwa i adres dostawcy:  
 
………………………………….. 
……………………………….…. 
………………………………….. 
 
 
Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. 
  
Przestrzeganie prawa 
Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej Bankiem) przestrzega wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzi swoją 
działalność i tego samego oczekuje od swoich dostawców. Wraz z przestrzeganiem prawa, 
Bank oczekuje od dostawcy postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki 
biznesowej. 
Zakaz korupcji i łapówkarstwa 
Bank stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania  
w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od dostawców oczekuje nieuczestniczenia 
i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań.  
Prawa człowieka 
Każdy dostawca Banku musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka. 
Dostawca nie powinien zmuszać jakiejkolwiek osoby do pracy wbrew jej woli. Ponadto 
dostawca jest zobligowany do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka. 
Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych 
Dostawca Banku zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, w tym przepisów dotyczących płacy 
minimalnej umożliwiającej utrzymanie oraz maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy, a 
także respektować godność osobistą i prywatność pracownika. W szczególności dostawca 
musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność.  
Zakaz pracy przymusowej 
Dostawca Banku nie może w żaden sposób osiągać korzyści z pracy przymusowej, ani jej 
tolerować oraz stosować kar cielesnych lub innych niedozwolonych praktyk 
dyscyplinarnych w stosunku do swoich pracowników. Dostawca Banku nie ma prawa 
zmuszać do pracy, ani wywierać nacisku w tym zakresie. Dostawca zobowiązany jest 
również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak 
również wyzysku. 
Zakaz pracy dzieci 
Dostawca Banku zobowiązuje się na każdym z etapów swoich działań do przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń i warunków zatrudniania 
młodocianych. 
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
Dostawca Banku powinien zapewniać wszystkim pracownikom miejsca pracy zgodne  
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dostawca Banku 
powinien przestrzegać obowiązujących go norm i przepisów związanych bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym. Dostawca Banku 
zobowiązany jest zapewnić pracownikom niezbędny poziom wiedzy z zakresu BHP. 
Ochrona środowiska 
Dostawca Banku dąży do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności i podejmuje działania zmierzające do jego ochrony. Dostawca 
zobowiązany jest działać zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi 
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normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dostawca powinien podejmować działania w 
celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w 
jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać 
oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne 
technologie. 
Wolność zrzeszania się 
Dostawca Banku zapewnia swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych 
organizacjach. Uczciwe relacje u dostawcy są podstawą do dialogu pomiędzy jego 
pracownikami a kadrą zarządzającą dostawcy. 
Uczciwa konkurencja 
Dostawca Banku zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym 
prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zmowach 
cenowych, podziałach rynków lub klientów. Dostawca zobowiązany jest zachować w 
poufności wszelkie informacje dotyczące Banku, które nie byłyby wcześniej podane do 
publicznej wiadomości. Dostawca zobowiązany jest do poszanowania własności 
intelektualnej Banku. 
Nabywanie towarów i usług przez dostawcę 
Dostawca Banku powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch 
dostaw powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszych Standardów w 
możliwie najszerszym stopniu. 
Działania kontrolne 
W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u 
dostawcy na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu dostawcy, lub zwrócenia się 
do dostawcy o przekazanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego 
kryteriów ESG. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań, dostawca będzie 
zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu 
naprawczego może spowodować ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie współpracy 
Banku z danym dostawcą, stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Bankiem 
a dostawcą. 
Uczciwość podatkowa 
Dostawca Banku zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków 
związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Banku, w tym w szczególności podatku 
od towarów i usług (VAT). Dostawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z 
przepisami prawa podatkowego wystawiania faktur na rzecz Banku. Dostawca powinien 
nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT zostanie wykazany 
na fakturach i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
Postanowienia końcowe 
Dostawca Banku zobowiązany jest informować Bank o wszelkich przypadkach 
nieprzestrzegania postanowień niniejszych Standardów przez swoich pracowników oraz 
przez pracowników swoich podwykonawców, jeśli posługuje się nimi przy realizacji umowy 
zawartej z Bankiem. 
  
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Standardami postępowania dla dostawców Banku 
Ochrony Środowiska S.A.” i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 
 
       ……………………………………………………………………….
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