
 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
/ pieczęć firmowa / 
 
pełna nazwa Wykonawcy: 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika 
oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia) 
............................................................................................................................. .......................................................... 
adres siedziby Wykonawcy: 
ulica........................................................................................................................ ........................................................ 
kod.............................................................................................................................................................................….. 
miasto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ............................................................................................................................................................................... .. 
REGON ....................................................................................................................... .................................................... 
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail …………………………………………….. 
nr telefonu ........................................ 

 
Żłobek Miejski w Mysłowicach, 
ul. Reymonta 11 
41-400 Mysłowice 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka” 

(znak sprawy:                    ) 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy: 

a) za całkowitą cenę netto ………………………..……………………… PLN 
- podatek VAT - ………...… % …………………………..……………… PLN 
- cenę brutto  ……………………………………………… PLN (słownie złotych: …………………………………………………….) 

b) oferowany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: …… miesięcy. 
2. Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

umowy. 
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                   

(w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami 
postępowania. 

5. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany                            
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach                           
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ. 
7. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/. 
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Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane) 

  

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie 
wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw                          w 
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168). 

9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., niniejsza oferta 
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

10. Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: (proszę wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ........................................................ 
2) .....................................................… 
3) .....................................................… 

 
11. Oświadczamy, że: 

a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie 
z art. 6 i 9 RODO, 

b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz 
o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 

d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby 
wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz iż załącznikiem do protokołu są 
m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców. 

 
12. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia 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, w szczególności: 

a) zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych 
osobowych, 

b) zapewniamy, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym 
wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, 

c) zapewniamy, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego 
upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 

d) zapewniamy, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych 
są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, 

e) zapewniamy, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym 
kanałem, 

f) zapewniamy, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone 
dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia, 
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g) zapewniamy, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także 
współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z 
naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego 
Rozporządzenia. 

 
13. Oświadczamy, że prowadzimy dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na 

żądanie administratora udostępnimy wskazaną dokumentację. 
 
 
 
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 

Data: .......................................... 
 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

* niepotrzebne skreślić 
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……………………………………. 
/ pieczęć firmowa / 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:               ) 

............................................................................................................................. ...............................................… 

............................................................................................................................. ...................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 
Przedkładamy wykaz doświadczenia Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(numer, rodzaj 
 i zakres 

posiadanych 
uprawnień 

budowlanych) 

Wykształcenie 

Doświadczenie 

Nazwa zadania                                     

(szczegółowy opis roboty 

budowlanej,  w której 

wskazana osoba pełniła 

funkcję kierownika robót w 

specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej) 

Wartość 
 brutto roboty 

budowlanej 
wskazanej   w kol. 5 

(podać wartość 
brutto w PLN) 

Czy wskazana osoba 

pełniła funkcję 

kierownika budowy lub 

kierownika robót dla 

roboty budowlanej 

wskazanej w kol. 5 w 

specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej (wpisać 

TAK/NIE oraz podać 

pełniona funkcję) 

Czy wskazana robota               

w kol. 5 robota 

budowlana 

obejmowała robotę 

budowlaną polegające 

na budowie lub 

przebudowie lub 

rozbudowie lub 

remoncie budynku w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 

ustawy Prawo 

budowlane. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

* Odpowiednio powielić w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część.  

 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 
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……………………………………. 
/ pieczęć firmowa / 
 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNE* 
 

Lp. 

Materiały i urządzenia wraz z parametrami 
technicznymi i technologicznymi – opisane 
w dokumentacji projektowej, SSTWiORB, 

przedmiarze robót Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia wraz z parametrami 
technicznymi i technologicznymi 

 – opisane przez wykonawcę. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 
 
 
 
 
 
* Przykładowa forma wykazania rozwiązań równoważnych. 
(Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest  obowiązany wykazać                 
za pomocą wszelkich/dowolnych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
Zamawiający: 
Żłobek Miejski w Mysłowicach 
ul. Reymonta 11 
41-400 Mysłowice 

 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………….……………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:                    ) 

 

prowadzonego przez Żłobek Miejski w Mysłowicach, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
Zamawiający: 
Żłobek Miejski w Mysłowicach 
ul. Reymonta 11 
41-400 Mysłowice 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………..………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
………………………………………………..…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:ZP.271.1.10.2019.DP) 

prowadzonego przez Żłobek Miejski w Mysłowicach, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki 
naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                     
tj.: …………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 



 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
............................................. 
(pieczęć firmowa podmiotu) 

................................, dnia ………………. 2019 r. 
(miejscowość, data) 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W imieniu podmiotu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

zobowiązuję/emy/ się na podstawie art. 22a uPzp, iż do realizacji zamówienia na zadanie pod nazwą: 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:                   ) 

 
– oddam/y/ do dyspozycji wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, tj. zdolności techniczne lub zawodowe* 
lub sytuację finansową lub ekonomiczną* określając: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: ……………………..…………………………………………..………….; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego:…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia,* kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia,* zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą: ……………………………….…………………… 
* niepotrzebne skreślić. 

 
..………………….………………………………………………………………..………………………………………………………  
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)  

UWAGA – Ad. pkt 4! 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te (jako podwykonawcy) zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
……………………………………. 

/ pieczęć firmowa / 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG / ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:                 ) 

............................................................................................................................. ................................................... 

.............................................................................................................................................................................… 

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

Przedkładamy wykaz usług/robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

Lp. 
Rodzaj i wartość 

usług/robót 

Data i miejsce 
realizacji 

 
 [od dzień/miesiąc/rok 
do dzień/miesiąc/rok] 

Podmiot na rzecz którego  robota 
została wykonana 

 
[pełna nazwa i adres podmiotu będącego 

stroną umowy] 

 
Nr załącznika / do wykazu robót 

budowlanych 
w postaci dowodu określającego czy te roboty 

zostały wykonane należycie 
[np. referencja] 

 

1 2 4 5 6 

    
 
 
 

    
 
 
 

 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 

 



 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

……………………………………. 

/ pieczęć firmowa / 

 

WYKAZ OSÓB, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:                     ) 

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ................................................... 

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Lp
. 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia Doświadczenie Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobą 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 
 
 

…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
……………………………………………………………………………………………… 

(podpis) 



 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 
................................................................................... 
(w przypadku wykonawców występujących wspólnie 
pieczęć firmowa każdego z nich) 

 
................................, dnia ………………. 2019 r. 

(miejscowość, data) 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
W imieniu Wykonawcy: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
udzielam/y/ pełnomocnictwa Wykonawcy: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 
Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:                         ) 

w zakresie: 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
 
 
 
 

..………………….………………………………………………………………..………………………………………………………  
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)  

 
 



 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
............................................... 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

................................, dnia ………………. 2019 r. 
(miejscowość, data) 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
W imieniu Wykonawcy: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
udzielam/y/ pełnomocnictwa – pełnomocnikowi: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 
 

Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka  

(znak sprawy:                     ) 

 
w zakresie: 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

 

 

..………………….………………………………………………………………..………………………………………………………  

(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)  

 

 

 


