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Znak sprawy: ZP - 1/18       Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby ………………………………...…………………………………………………… 

Nr telefonu/fax/e-mail……………………………………………………………………………… 

NIP...................................................................... REGON……………….………………………… 
 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa 

kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ oferuję: 
 

1.1. wykonanie zamówienia za cenę:  

cena netto: ................................................................................................................................... zł  

(słownie: ........................................................................................................................................) 

 

cena brutto: .................................................................................................................................... 

zł (słownie: .....................................................................................................................................) 
 

Tabela  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Parametr wymagany Liczba 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 

(kol. 3 x kol. 4) 

Stawka 

VAT 

(w %) 

Wartość brutto 

1 

 Kinowy projektor cyfrowy 

w standardzie DCI  
1     

2 
 Odpowiedni serwer kinowy 
w standardzie DCI 

1     

3 

 Odpowiedni obiektyw do 

projektora cyfrowego 
umożliwiający projekcje w 

standardzie DCI w 

przeznaczonej do cyfryzacji 
sali Kina Pod Baranami 

1 

    

4 

 Lampa o odpowiedniej 

mocy dla projekcji 
cyfrowych w przeznaczonej 

do cyfryzacji sali Kina Pod 

Baranami w Krakowie 

1 

    

5 
Odpowiedni stolik  pod 
zestaw cyfrowy  

1 

    

6 

Dedykowany komputer lub 

panel sterujący projektora 
1 

    

7 
Dostawa, montaż i 
szkolenie 

1     

8 RAZEM 
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1.2. OKRES GWARANCJI, który wynosił będzie (wybrać właściwe): 

 24 miesiące 

 36 miesięcy 

 48 miesięcy 

 60 miesięcy 

 

2. Oświadczamy, że cena za wykonanie zamówienia została obliczona z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów wykonania zamówienia wskazanych w SIWZ a parametry oferowanych 

urządzeń uwzględniają warunki techniczne przeznaczonej do cyfryzacji sali Kina Pod Baranami 

opisane w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SIWZ, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 

SIWZ. 

5. Oświadczamy, iż zamówienie zamierzamy zrealizować samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców (niepotrzebne skreślić).  

6. (jeżeli dotyczy – wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom) Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom 

………………………….. wykonanie następujących części zamówienia: 

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

7. Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach. 

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) .................................................................. 

2) .............................................................................. 

3) …………………………………………………. 

4) ………………………………………………..... 

 

 

data : ..............................................                   podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: 

 

 

.................................................... 
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Znak sprawy: ZP - 1/18       Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

LISTA SPRZĘTU 

 

Pozycja Ilość  Parametr wymagany Parametr oferowany 

1 1 

 Kinowy projektor cyfrowy w standardzie 

DCI 

 

2 1 

 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie 

DCI 

 

3 1 

 Odpowiedni obiektyw do projektora 

cyfrowego umożliwiający projekcje w 

standardzie DCI w przeznaczonej do 

cyfryzacji sali Kina Pod Baranami 

 

4 1 

 Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji 

cyfrowych w przeznaczonej do cyfryzacji 

sali Kina Pod Baranami 

 

5 1  Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy 

 

6 1 

 Dedykowany komputer lub panel sterujący 

projektora 

 

7 1 

Dostawa, montaż i szkolenie 

kinooperatorów 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

data : ..............................................                   podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: 

 

 

.................................................... 
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Znak sprawy: ZP - 1/18       Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

Umowa nr  

(wzór) 
 

zawarta w Krakowie  w dniu ………………….. 2018 roku pomiędzy: 

Marią Magdaleną Gierat prowadzącą działalność pod firmą Kino Pod Baranami Maria 

Magdalena Gierat, stałe miejsce prowadzenia działalności: Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6792474388,  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną/ym przez  

……………………………. 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr ZP – 1/18 na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami 

DCI,  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kinowego sprzętu cyfrowego ze standardami DCI, a także do jego 

montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów rozruchowych oraz przeszkolenia personelu technicznego 

(kinooperatorów) Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.  

2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 obejmuje sprzęt zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do 

umowy odpowiadać będzie załącznikowi nr 2 do SIWZ, złożonemu w ofercie przez wybranego wykonawcę). 

3. Sprzęt wskazany w ust. 2 musi być odpowiedni dla warunków technicznych w przeznaczonej do cyfryzacji kabinie i 

sali Kina Pod Baranami, opisanych w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest nowy i nieużywany, nie był przedmiotem wystaw lub prezentacji, 

nie posiada wad fizycznych i prawnych, a także jest gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów lub 

inwestycji. 

5. Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.  

 

TERMIN 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, montażu, uruchomienia, przeprowadzenia testów rozruchowych 

sprzętu, o którym mowa w § 1 oraz przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego umowy w terminie do 2 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Sprzęt dostarczony powinien zostać na adres Rynek Główny 27, 31-010 Kraków. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko. 

3. Co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) o terminie i planowanych godzinach dostawy i montażu sprzętu. 

4. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania wszystkich elementów umowy tj. w szczególności montażu, 

uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia, będzie protokół odbioru. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w § 1 profesjonalnie i rzetelnie, zgodnie z 
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niniejszą umową, złożoną ofertą i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (postępowanie znak 

sprawy ZP-1/18). Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

realizacji umowy. 

2. Na czas realizacji umowy i świadczenia usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia co najmniej jedną osobę 

posiadającą certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania projektorów cyfrowych, wystawiony przez producenta 

kinowych projektorów cyfrowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, dokumentów, opisów jakie uzyskał 

od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy, także po zakończeniu okresu realizacji umowy. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji poufnych, a 

także do zapewnienia odpowiedniego sposobu przekazywania i przechowywania takich informacji, gwarantujący 

ich bezpieczeństwo i zachowanie w poufności. Wykonawca odpowiada także za zachowanie poufności we 

wskazanym zakresie przez personel Wykonawcy i inne podmioty współpracujące z Wykonawcą w związku z 

realizacją umowy. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie powierza/powierza wskazane poniżej części przedmiotu 

umowy …………………………………… do wykonania następującym podwykonawcom: 

……………………………………. Podwykonawca jest podmiotem, na zasobach którego Wykonawca polegał w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 

2. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jak za działania, 

uchybienia lub zaniedbania własne. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji 

umowy przez podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania informacji na temat nowych 

podwykonawców oraz zmian nazw lub imion i nazwisk kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 5 
1. Z tytułu wykonania umowy, w tym udzielenia gwarancji i serwisu pogwarancyjnego w zakresie określonym w § 6 

umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto  …...... zł (słownie: ……. 

..................................................................    zł) wraz z należnym podatek VAT.  

2. Po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 

umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową 

faktury.  

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

GWARANCJA 

§ 6 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt wskazany w § 1 umowy na okres …..(okres 

wskazany w ofercie wybranego wykonawcy, nie krótszy niż 24 miesiące)…..,  licząc od dnia podpisania protokołu, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji, okres gwarancji wskazany w ust. 1 będzie ulegał odpowiedniemu przedłużeniu 

o czas niezbędny do usunięcia wad, liczony od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie do dnia odbioru przez 

Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad lub usterek. 

3. W ramach gwarancji, bez żadnych dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania raz na 12 miesięcy przeglądu gwarancyjnego dostarczonych urządzeń. 

4. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w tym koszty transportu i naprawy 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Czas reakcji serwisu dotyczącego wykrytych wad i usterek przedmiotu 

zamówienia w okresie gwarancji i w ramach serwisu pogwarancyjnego powinien wynosić nie więcej niż 24 godzin 

od powiadomienia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego 

przedmiotu zamówienia i dostarczenia wolnego od wad lub naprawy na miejscu na swój koszt w terminie do 2 dni 

od daty zawiadomienia, chyba że konieczny jest dłuższy termin naprawy. Wówczas na czas naprawy lub wymiany 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na ten czas zastępczego urządzenia posiadającego co najmniej takie 

same parametry jak sprzęt podlegający wymianie lub naprawie. 

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest również do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz 

dostawy części zamiennych przez  okres eksploatacji urządzeń, 8 lat od upływu okresu gwarancji. Czas dostępu do 

serwisu nie dłuższy niż 24 godziny. 
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KARY UMOWNE 

§ 7 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:  

1) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy; 

2) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

3) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w  § 6 ust. 4 umowy, chyba że Wykonawca  dostarczył na 

czas naprawy gwarancyjnej urządzenie zastępcze, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% brutto wartości przedmiotu umowy, 

wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

3. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej 

 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.   

2. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy gdy zostanie złożony do sądu wniosek o 

ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną 

podjęte czynności w celu rozwiązania jego przedsiębiorstwa, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w przypadku opóźnienia 

w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającego 2 miesiące. 

ZMIANY UMOWY 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w 

art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wówczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wynagrodzenie 

brutto należne wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 

2) przedłużenia terminu płatności w przypadku zmiany sposobu finansowania zamówienia; 

3) gdy z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich modyfikacji 

parametrów technicznych. Zmiany te nie mogą wpłynąć na wysokość ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 

umowy; 

4) gdy z przyczyn dotyczących konstrukcji kina lub innych przyczyn technicznych (np. remont budynku lub 

pomieszczenia) konieczna okaże się zmiana terminu wykonania umowy. Zmiany te nie mogą wpłynąć na 

wysokość ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Znak sprawy: ZP - 1/18       Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatytułowanego Dostawa 

kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, prowadzonego przez Kino Pod 

Baranami Maria Magdalena Gierat, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział V pkt 1.3 lit. a. 

 

…………….……. (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 – rozdział V pkt 1.3 lit. a, 

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) 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

podpis Wykonawcy 
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Znak sprawy: ZP-1/18                         Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia zatytułowanego Dostawa kinowego 

sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, prowadzonego przez Kino Pod Baranami 

Maria Magdalena Gierat, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 

4 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

(jeżeli dotyczy) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………

…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP) nie zachodzą podstawy wykluczenia 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) 
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Znak sprawy: 1/18                        Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

WYKAZ DOSTAW  

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

 

 

 
Lp. Odbiorca 

(podmiot, na rzecz 

którego dostawa 

została wykonana) 

Wartość brutto 

dostawy 

Przedmiot dostawy Data wykonania 

dostawy 

Wykonawca polega na 

zdolnościach innych 

podmiotów  

(wpisać TAK lub NIE) 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

………………………….…………., dn. …………… 

                    miejscowość 

 

…………………………………………………………… 

                 Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


