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Znak sprawy: ZO/5/MwZ/03/2018     Świdnik, 6 marca 2018r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający: 

 NABYWCA: Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida 

w Świdniku , ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, NIP 712-290-45-39 

ODBIORCA (PŁATNIK): Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku  

ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: sprzedaż i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia 

zajęć praktycznych „Kurs Florysta VCC”  w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo 

w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego według następującego zawartego 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 

2.1. Określenie trybu zamówienia: niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi 

programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 2.2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 

2.3. Kody CPV: 3121100-6 - żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady;  39293200-4 - 

sztuczne kwiaty; 39298900-6 - różne wyroby dekoracyjne 

3. Okres realizacji: 10 dni od złożenia zamówienia. 

4. Miejsce realizacji dostawy: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida 

w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Gen. L. Okulickiego 13. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: do 12 marca 2018r. do godz 12.00  drogą elektroniczną na 

adres sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl lub w sekretariacie szkoły (Świdnik, ul. Okulickiego13, 

II piętro).  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. 

6. Termin otwarcia ofert: 12 marca 2018r. godz 12.30 

7. Warunki płatności: przelew z terminem płatności 7 dni od daty dostarczenia faktury. 

8. Kryteria oceny ofert: w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

A. Cena brutto w PLN: waga 90 pkt 

KC = (Cn/Co)*90%*100 gdzie: 
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 

KC – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” 

B. Termin wykonania zamówienia: waga 10 pkt 

 - do 3 dni od daty złożenia zamówienia: 10 pkt  

 - do 5 dni od daty złożenia zamówienia: 5 pkt  

 - do 10 dni od daty złożenia zamówienia: 0 pkt 

9. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zywe-rosliny-bulwy-korzenie-sadzonki-i-rozsady-39
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sztuczne-kwiaty-4856
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
mailto:sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl
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wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 6. Dzień ten jest pierwszym 

dniem terminu związania ofertą. 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

osobowo z Beneficjentem (oświadczenie – załącznik nr 3): 
10.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

10.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

10.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

10.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

10.1.4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10.2.  Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy nie spełniający wymienionych w pkt 10.1. 

wymogów.  

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Baraniak, tel. 81 751 23 94, 

sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl 

12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim zgodnie z formularzem ofertowym. 

13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: 

 A. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenia zamówienia jest przedstawienie 

oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

 B. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: ofertę wg  wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy; oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

(Załącznik nr 3). 

 C. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 D. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych 

przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. 

 E. Cena musi obejmować wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne.  

14. Inne: Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia artykułów świeżych, zgodnych 

z formularzem ofertowym. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania 

całości przedmiotu zapytania.  

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 

im. C. K. Norwida w Świdniku 

Krzysztof Paweł Gałan 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik 3 -  Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu jednostka ilość 

1 nożyk florystyczny 16cm szt 3 

2 pistolet klejowy z 6 sztyftami szt 1 

3 wkłady klejowe 100g/opak opak 7 

4 kamyczki z rzeczki  3-5cm, 650g/tuba Kolor: Jasny brąz opak 2 

5 naturalne kamienie  1-3cm, opakowanie 1kg, kolor: Biały opak 2 

6 keramzyt 10-20mm, 5 litrów opak 2 

7 osłonka  półkolista, średnica 23cm, wys10cm, 
wykonana z tworzywa, połyskująca faktura, 
odporna na warunki atmosferyczne, kolor 
BIAŁY 

szt 4 

8 osłonka  półkolista, średnica 23cm, wys10cm, 
wykonana z tworzywa, połyskująca faktura, 
odporna na warunki atmosferyczne, kolor 
KREMOWY 

szt 4 

9 osłonka  półkolista, średnica 23cm, wys10cm, 
wykonana z tworzywa, połyskująca faktura, 
odporna na warunki atmosferyczne, kolor 
ANTRACYT 

szt 4 

10 podłoże do sukulentów  2l  opak 6 

11 utwardzacz do tkanin Powertex lub równoważny, w kolorze kości 
słoniowej, odporny na warunki 
atmosferyczne, 1 kg w opakowaniu 

szt 1 

12 bejca do barwienia i odnawiania drewna, 1 L szt 1 

13 serce wiklinowe osłonka, 21cm 
szt 7 

14 osłonka  rattanowa bielona, średnica 15cm szt 2 

15 osłonka  rattanowa bielona, średnica 24cm szt 2 

16 bratki żywe, w doniczkach, mix kolorów szt 30 

17 stokrotki żywe, w doniczkach szt 30 

18 prymule żywe, w doniczkach, mix kolorów szt 30 

19 calanche żywe, w doniczkach, mix kolorów szt 25 

20 skrzyp arktyczny roślina wodna szt 5 

21 tatarak roślina wodna szt 5 

22 sit rozpierzchły roślina wodna szt 5 

23 mięta wodna  roślina wodna szt 4 

24 kosaciec żółty  roślina wodna szt 4 

25 turzyca palmowa roślina wodna szt 4 
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26 czermień błotna  roślina wodna szt 4 

27 babka drobnokwiatowa  roślina wodna szt 3 

28 niezapominajka błotna roślina wodna szt 3 

29 babka wodna  roślina wodna szt 3 

30 aloes rauhii Aloes  rośliny skalne szt 3 

31 aloe peglerae rośliny skalne szt 2 

32 aloe 'Pink Blush' Aloes 
'Pink Blush' 

rośliny skalne 
szt 2 

33 agave filifera Agawa 
nitkowa 

rośliny skalne 
szt 3 

34 aeonium arboreum 
'Schwarzkopf' Eonium 
drzewiaste  

rośliny skalne 

szt 3 

35 aeonium 'Kiwi'  rośliny skalne szt 2 

36 adromischus tryginus  rośliny skalne szt 3 

37 crassula 'Moonglow  rośliny skalne szt 2 

38 crassula capitella 
'Campfire' Grubosz   

rośliny skalne 
szt 3 

39 crassula marnieriana 
'Hottentot' Grubosz 
'Hottentot'  

rośliny skalne 

szt 2 

40 crassula ovata 'Sunset'  rośliny skalne szt 3 

41 echeveria 'Black Prince' 
Eszeweria  

rośliny skalne 
szt 3 

42 echeveria 'Perle von 
Nurnberg' Eszeweria  

rośliny skalne 
szt 3 

43 echeveria pulvinata 
'Frosty Cristata' 
Eszeweria  

rośliny skalne 

szt 3 

44 echeveria purpusorum  rośliny skalne szt 3 

45 sedum Buritto 
Rozchodnik  

rośliny skalne 
szt 3 

46 susz roślinny  gałązki wybielane 70cm, 7szt/pacz. opak 1 

47 susz roślinny  Repens stone washed 3szt/pacz  opak 1 

48 susz roślinny wybielany  Compacta rosette - 15-30cm opak 2 

49 wstążka jutowa  5 cm/ 5 m naturalna szt 2 

50 suszone kwiaty  białe 2-6 cm ok 60 / op opak 1 

51 susana super cut  suche, dł. ok. 20 cm, średnica kwiatu ok. 12 
cm  

opak 4 

52 liście ozdobne suche, 10 cm 20 szt./op złote  opak 1 

53 palma liść  suche, 30-40 cm 6 szt/ op brązowa  opak 1 
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54 papaya  suche, wybielana płaty 10/ 28 cm 6 szt/op  opak 1 

55 kwiaty sola mix  suche, wiosenny 48 /op  opak 2 

56 potpourri Owoce Bora 30g./op. - pomarańczowe ok 
0,5 l 

opak 1 

57 potpourri Owoce Bora 30g./op. - naturalne ok 0,5  opak 1 

58 suszone wybielone 
wiórki  

30g./opak - ok 0,5 l  
opak 2 

59 bell cup wybielany  śr 4-8cm, 10 szt/opak opak 1 

60 cane conewybielane  dł 22-30, 25szt/opak opak 1 

61 lotos extra large średnica 8-12cm, 10szt/opak opak 1 

62 lotos extra large średnica 9cm, 10szt/opak opak 1 

63 mintola ball  średnica 10cm, 6szt/opak opak 1 

64 palm male  baranie rogi, 12cm, 10szt/opak opak 1 

65 szyszka bielona rośliny suszone, szer 4-8cm, wys 4-9cm, 
5szt /opak 

opak 2 

66 mech reniferowy 300g/opak, dwa różne odcienie zieleni opak 2 

67 wełna drzewna 100g/opak, 2 opak białej, 1 opak zielonej, 1 
opak żółtej 

opak 4 

68 rattan naturalny ze 
skórką 

płaskie proste paski, dług ok. 100cm, ok25 
szt/opak  

opak 1 

69 rattan naturalny płaski biały, ok400g/opak opak 1 

70 wianek wiklinowy 
bielony 

biały, średnica ok. 30cm 
szt 2 

71 kosz wiklinowy bielony dł 27, szer 16, wys z rączką 20cm szt 2 

72 osłonka rattanowa 
bielona 

dł24cm 
szt 2 

73 osłonka wiklinowa 
bielona 

Dł 27cm, szer.14 cm, Szerokość 
zewnętrzna: 21 cm, wys10cma szt 2 

74 pióra dł3-9cm, 15g/opak, 1zielone, 1czerwone, 
1żółte 

opak 3 

75 bombki plastikowe złote śr ok2,5cm, 3szt/opak opak 3 

76 drut nawijany 
ciemnożarzony 

cm, 100g 
szt 2 

77 pianka florystyczna kostka 23x11x7, do kompozycji suchych szt 10 

78 pianka florystyczna kostka 23x11x7, do kompozycji żywych i 
ciętych  

szt 5 

79 mikrofon florystyczny dł 17,5cm, 5szt/opak opak 1 

80 Cane wybielane  dł 22-30, 25szt/opak opak 1 

81 kalla piankowa kwiat sztuczny, 1 kolor, dł ok. 66cm, 
12szt/opak 

opak 1 

82 kalla piankowa kwiat sztuczny, mix kolorów, dł ok. 66cm, 
12szt/opak 

opak 1 
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83 eustoma kwiat sztuczny, 4 na gałązce, 60cm, 
12szt/opak, mix kolorów 

opak 1 

84 hibiskus satynowy kwiat sztuczny, dł 60cm, 12szt/opak, mix 
kolorów 

opak 1 

85 amarylis satynowy kwiat sztuczny, dł ok. 70cm, 4 szt/opak, mix 
kolorów 

opak 1 

86 ostróżka kwiat sztuczny, dł ok. 90cm, 10szt/opak, 
mix kolorów 

opak 2 

87 peonie kwiat sztuczny, dł ok. 80cm, 4szt/opak, mix 
kolorów 

opak 2 

88 pisencja welwetowa kwiat sztuczny, głowka 23cm, 24szt/opak opak 1 

89 róża w pąku kwiat sztuczny, dł 62, mix kolorów, 
48szt/opak 

opak 1 

90 stokrotka/chaber/mak kwiat sztuczny, mix, 36szt/opak opak 1 

91 słonecznik satynowy kwiat sztuczny, dł100cm, 8szt/opak opak 1 

92 trawa dekoracyjna kwiat sztuczny, zielona, 12szt/opak opak 1 
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Zał 2 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprzedaży i dostawy surowców i materiałów 

do prowadzenia zajęć praktycznych „Kurs Florysta VCC”  

w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” 

(Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY 

a) firma:                      _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) REGON: ____________________________________________________ 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

_______, __________________________, ________________________, 

___________________ 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ____ 

e) internet: http:// __________________________ pl    e-mail: _________________@______ 

f) numer kierunkowy: __________ tel. ___________________ fax._____________________ 
 

2) Data sporządzenia oferty: _____________________________ 
 

3) W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:_________________________________ 

Należny podatek VAT: _____________________________________ 

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:___________________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

Zgodnie z poniższym zestawieniem: 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Uwagi Jednostka Ilość 

Cena 

jednostkowa zł 

brutto 

Wartość 

zł brutto ogółem 

 1 3 4  5 6 

1 nożyk florystyczny  szt 3   

2 pistolet klejowy  szt 1   

3 wkłady klejowe  opak 7   

4 kamyczki z rzeczki   opak 2   

5 naturalne kamienie   opak 2   
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6 keramzyt  opak 2   

7 osłonka   szt 4   

8 osłonka   szt 4   

9 osłonka   szt 4   

10 Podłoże do sukulentów  opak 6   

11 utwardzacz do tkanin  szt 1   

12 bejca  szt 1   

13 serce wiklinowe  szt 7   

14 osłonka   szt 2   

15 osłonka   szt 2   

16 bratki  szt 30   

17 stokrotki  szt 30   

18 prymule  szt 30   

19 calanche  szt 25   

20 skrzyp arktyczny  szt 5   

21 tatarak  szt 5   

22 sit rozpierzchły  szt 5   

23 mięta wodna   szt 4   

24 kosaciec żółty   szt 4   

25 turzyca palmowa  szt 4   

26 czermień błotna   szt 4   

27 babka drobnokwiatowa   szt 3   

28 niezapominajka błotna  szt 3   

29 babka wodna   szt 3   

30 aloes rauhii Aloes   szt 3   

31 aloe peglerae  szt 2   

32 aloe 'Pink Blush' Aloes 
'Pink Blush' 

 
szt 2   
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33 agave filifera Agawa 
nitkowa 

 
szt 3   

34 aeonium arboreum 
'Schwarzkopf' Eonium 
drzewiaste  

 

szt 3 
  

35 aeonium 'Kiwi'   szt 2   

36 adromischus tryginus   szt 3   

37 crassula 'Moonglow   szt 2   

38 crassula capitella 
'Campfire' Grubosz   

 
szt 3   

39 crassula marnieriana 
'Hottentot' Grubosz 
'Hottentot'  

 

szt 2 
  

40 crassula ovata 
'Sunset'  

 
szt 3   

41 echeveria 'Black 
Prince' Eszeweria  

 
szt 3   

42 echeveria 'Perle von 
Nurnberg' Eszeweria  

 
szt 3   

43 echeveria pulvinata 
'Frosty Cristata' 
Eszeweria  

 

szt 3 
  

44 echeveria 
purpusorum  

 
szt 3   

45 sedum Buritto 
Rozchodnik  

 
szt 3   

46 susz roślinny   opak 1   

47 susz roślinny   opak 1   

48 susz roślinny 
wybielany  

 
opak 2   

49 wstążka jutowa  szt 2   

50 suszone kwiaty   opak 1   

51 susana super cut   opak 4   

52 liście ozdobne  opak 1   

53 palma liść   opak 1   

54 papaya   opak 1   
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55 kwiaty sola mix   opak 2   

56 potpourri  opak 1   

57 potpourri  opak 1   

58 suszone wybielone 
wiórki  

 
opak 2   

59 bell cup wybielany   opak 1   

60 cane conewybielane   opak 1   

61 lotos extra large  opak 1   

62 lotos extra large  opak 1   

63 mintola ball   opak 1   

64 palm male   opak 1   

65 szyszka bielona  opak 2   

66 mech reniferowy  opak 2   

67 wełna drzewna  opak 4   

68 rattan naturalny ze 
skórką 

 
opak 1   

69 rattan naturalny 
płaski 

 
opak 1   

70 wianek wiklinowy 
bielony 

 
szt 2   

71 kosz wiklinowy 
bielony 

 
szt 2   

72 osłonka rattanowa 
bielona 

 
szt 2   

73 osłonka wiklinowa 
bielona 

 
szt 2   

74 pióra  opak 3   

75 bombki  opak 3   

76 drut nawijany 
ciemnożarzony 

 
szt 2   

77 pianka florystyczna  szt 10   

78 pianka florystyczna  szt 5   

79 mikrofon florystyczny  opak 1   
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80 Cane wybielane   opak 1   

81 kalla piankowa  opak 1   

82 kalla piankowa  opak 1   

83 eustoma  opak 1   

84 hibiskus satynowy  opak 1   

85 amarylis satynowy  opak 1   

86 ostróżka  opak 2   

87 peonie  opak 2   

88 pisencja welwetowa  opak 1   

89 róża w pąku  opak 1   

90 stokrotka/chaber/mak  opak 1   

91 słonecznik satynowy  opak 1   

92 trawa dekoracyjna  opak 1   

RAZEM  

4) Oferujemy zrealizowanie dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem składanymi przez 

Zamawiającego w terminie ………….. dni od złożenia zamówienia. 

5) Akceptujemy warunki realizacji zamówienia oraz  płatności określone w zapytaniu 

ofertowym. 

6) Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna część ofert są: 

1/ Oświadczenie dotyczące braku powiązań. 

2/ _________________________________________________________________________ 

3/ _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________                                         __________________________ 

  /miejscowość i data/                                                                          /podpis wykonawcy/ 
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Zał 3 

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )  

     ………………………………… 

        Miejscowość, data   

 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem 

projektu (Zamawiającym) 

 

Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub 

kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z: Zespołem Szkół Nr 1 

im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

(Zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych. 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym) 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia. 

 

 

……….………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 
 


