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Postępowanie nr L/zlzalRPOWŚ Z.S Brody, dnia 27 .tL.2020 r,

ZAPYTANlE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-045O|L9, tytuł: ,,Wzrost
konkurencyjności ftrmy RENOVA poprzez wdrożenie innowacji produktowych" w ramach
działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora rvlŚr negionalnego Programu Operacylnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2Ot4 - 2O2O, zgodnie z zasadą konkurencyjności,
firma MAR|OLA RUTKOWSKA RENOVA zwraca się z prośbą o przesłanie oferty zgodnie ze
specyfikacią wskazaną poniżej.

l. PosTANoWtENlAoGóLNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ,,Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

20L4-202o,,
Zapytanie ofertowe zostało przesłane do minimum 3 potencjalnych Oferentów oraz
upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta:
https://www.renova.net.pUpl/renova/ oraz zamieszczone na portalu:

https://bazakonku rencvinosci.funduszeeuropeiskie.eov.pl/.

l!. DANE zAMAWlAJĄcEco

NAZWA: MAR|OLA RUTKOWSKA RENOVA
ADRES: Brody 27,26-200 Końskie
N!P: 658-12 6-23-76
REGON:292454t92
Tel,:4L/375 00 90
E-mail : renova. konskie @ pro.onet. p ]

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.renova.net.pUpl/renęva/
osoba uprawniona do kontaktów z oferentami iest:
!mię i Nazwisko: Mariola Rutkowska
Stanowisko służbgwe: Właściciel
tel/fax 4Ll375 OO 90
E-mai! : renova.konskie@pro.onet.pI

!lt. oPls PRzEDMtoTU zAMóWlENtA

t. Rodzaj zamówienia: dostawy.
2, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ffiffi§\§OVA l'1]ill,illlll
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Miejsce realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia ma być dostarczony i

zainstalowany na koszt Oferenta pod adres: MARIOLA RUTKOWSKA RENOVABrody 27,
26-200 Końskie
Termin dostawy i uruchomienia: nie później niż 06.08.2021 roku.
Przedmiotem zamówienia iest: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia - ZAKUP
WYCINARK! PLAZMOWEJ - 1 SZT. - gotowej do pracy.

Główny cel projektu:
Głównym celem niniejszego projektu jest zakup środków trwałych, a mianowicie: 1) ZAKUP
WYCINARK| PLAZMOWEJ - 1 SZT. - gotowej do pracy w celu wprowadzenia na rynek krajowy
1 innowacyjny w skali świata produkt w postaci NOWEJ HALI MODUŁOWEJ w
przedsiębiorstwie Mariola Rutkowska RENOVA, a także udoskonalenia technologicznego
dotychczasowego procesu produ kcyjnego.

MinimaIne nie nlz:

t. stół roboczy minimum 2000x6000mm (zakres cięcia 2000x6000 mm),
2, maszyna posiada, segmentowy/sekcyjny stół odciągowy: stół odciągowy o wymiarach

2000x6000 mm (sterowanie sekcjami stołu / klapami odciągowymi z pozycji CNC),
3. natężenie źródła plazmowego minimum 125A (agregat plazmowy z mocą nie mniej jak

125 amper w technologii powietrznej),
4. wskaźnik laserowy położenia palnika w osi X iY (wstępne ustawienie blachy w maszynie),
5. oprogramowanie technologiczne do projektowania rozkrojów,
6. maszyna musi być kompatybilna z programami CAD/CAM,
7. zdalna diagnoza sterownika i napędów przez internet,
8. funkcja kontroli wysokości palnika,
9. grubość cięcia max 20mm,
10. dotykowy panel sterujący;

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w specyfikacji technicznej zostało wskazane
pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje i system - zamawiający dopuszcza oferowanie
sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
nie gorszych. Wykonawca, który na etapie składania oferty, powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez
n i ego rozwi ąza n ia spełn iają wymaga n ia określone przez zamawiającego.

WSPóLNY sŁowNtK zAMÓWtEŃ 1cnq:

o 42671000 - Obrabiarki specjalnego zastosowania
o 426L2000 - Centra obróbkowe
o 42630000 - Obrabiarki do obróbki metali

7. TERMlN WYKoNANtA zAMóWtENIA:

5.

6.
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Realizacja zamówienia nastąpi w okresie: grudzień 2020 roku - sierPień 2021 roku.
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lV. WARUNK! UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA

ocENy spEŁNtAN!A TycH wnnururów

Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

V. WYKtUczENlA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionyml do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. Zakres oświadczenia.
1. Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców, poprzez:

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej LOo/o udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z

przepisów prawa;
c. petnienie funkcji członka organu zarzĄdzającego lub nadzorczego, prokurenta,

pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

2, Nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwośc! co do mojej bezstronności

Oferent jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia o braku powiazań z zamawiaiącym -
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V!. WARUNK! ZMIANY UMoWY

Zamawiający przewiduje moż]iwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy.
Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

a, zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i. innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjńógo Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2OL4 - 2O2Q;

b. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
c. zmiany umówionego terminu dostaw spowodowanego przyczynami niemożliwymi do

przewidzenia leźącymi po stronie DOSTAWCY lqb ZAMAW|AJĄCEGO.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony,
pod rygorem nieważności.
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Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.

Vlll. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów
(1+2+3) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z Wykonawców. Za najkorzystniejszą
wybrana zostanie ta oferta spośród ofert prawidłowych, która otrzyma największą liczbę
punktów.
L. Krwerium 1: Cena urządzenia, maksymalna liczba punktów 80 pkt. Liczba punktów

będzie liczona w8 wzoru: Liczba pkt. = (cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej
oferty) x 80 pkt.

2. Krvterium 2: Gwarancja (Iiczona w miesiącach; minimum 12 miesięcy), maksymalna
liczba punktów 10 pkt. Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób: t2
miesięcy - 2 pkt., I3-t7 miesięcy - 4 pkt., L8-23 miesięcy- 6 pkt., 24 i więcej miesięcy -
10 pkt.

3. Krvterium 3: Serwis (wizyta serwisowa liczona w dniach; maksymalny czas reakcji od
zgłoszenia - 5 dni roboczych), maksymalna Iiczba punktów 10 pkt. Liczba punktów
będzie przyznana w następujący sposób: czas reakcji 5 dni roboczych - 2 pkt., czas reakcji
4dni robocze-4pkt.,czasreakcji 3dni robocze-6pkt.,czasreakcji2dni robocze-8
pkt., czas reakcji 1 dzień roboczy - 10 pkt.

lx. oPls sPosoBU PRZYGoToWANIA !zŁoŹENtA oFERTY:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie
lub w postaci wydruku komputerowego}, zapewniającej pełną czytelność jej treści,
ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Nie dopuszcza sie złożenia
ofertv w wersii elektronicznei.
Miejsce, forma i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w biurze firmy: w dni

robocze w godzinach: od 9:00 do 15:00 lub przesłać na adres pocztowy: MARIOLA
RUTKOWSKA RENOVA Brody 27,26-200 Końskie (wiążąca jest data wpływu do siedziby
Zamawiającego).
Oferta powinna być opieczętowana, parafowana i podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy/Dostawcy.
Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem ,,Za zgodność z oryginałem" i

podpisem osoby uprawnionej do składania oferty
Ofertę należy, złożyć w zamkniętym opakowaniu z wyraźnym oznaczeniem ,,Oferta".
Opakowanie musi być zamknięte lub zalakowane oraz oznaczon€ w następujący sposób:
A. DANE OFERENTA WRAZ Z ADRESEM E-MAIL:
B. NAZWA t ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: MAR|OLA RUTKOWSKA RENOVA, Brody 27,26-
200 Końskie
c. ADNOTACJA: Oferta dotyczy: ,,Dostawa nowegó i nieużywanego urządzenia - ZAKUP
WYCINARK| PLAZMOWEJ - 1 SZT., w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-
o45oll9, tytuł: ,,Wzrost konkurencyjności lirmy RENOVA poprzez wdrożenie innowacji

ffi§§\§CI\rA §4irliłllir
lltlllirlrvskir

'2L},2a0 Końsl<ie, rl,.otly Z_ł
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6. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego
wpisu do właściwego rejestru gospodarczego (np. KRS, CEIDG) należy przedłożyć
pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (dokument
- pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale).

7, Kaźdy z Wykonawców/Dostawców zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kompletu
załączników wymienionych w pkt. Xlll. WYKAZ ZAŁĄCZNlKoW.

8. Wykonawca/Dostawca może zlożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
9. Wykonawca/Dostawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub

wycofać ofertę.
10. Oferta musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca /

Dostawca/Oferent.
L2.Zlożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

o pełną nazwę oferenta,
o adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail,numer telefonu oraz numer Nlp,
o c€llQ netto oraz cenę brutto oferty wyrażoną w pLN, którą kupujący jest obowiązany

zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia (oferta zlożona w walucie obcej będzie
liczona po kursie NBP z dnia dokonania wyboru oferty i zaokrąglona do 2 miejsc po
przecinku).

o termin realizacji zamówlenia,
o warunki płatności,
r termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni kalendarzowych), bieg terminu

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
o oferta musi być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką

firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę lub
osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

13. Termin składania ofert upływa 09.t2.2O20 r. o godzinie l2.0O. Oferty złożone po
wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

14. Termin otwarcia ofert: Data: 09.12 .2O2Or., godzina z L2:L5

9. Miejsce otwarcia ofert; Otwarcie ofert nastąpiw siedzibie firmy: MARIOLA RUTKOWSKA
RENOVA Brody 27,26-200 Końskie

15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do
złożenia uzupełnień oraz dodatkowych wyjaśnień dotyczących oferty w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje niezbędne do dokonania jej

oceny zgodnie z kryteriami i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
17. Wykonawca/Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

zapytania. Prosimy o przekazywanie ewentualnych pytań dotyczących zamówienia do
dnia O3.L2.2O2O r. do godziny 15:00 w formie elektronicznej na adres:
renoya. konski e (O p ro.onet. pI

18. Wyjaśnienia, sprostowania i odpowiedzi będą przesłane do Dostawcó,ił, do których
zapytanie ofertowe zostało wysłane, zainteresowanych (Dostawców, którzy do daty
otrzymania pytania o wyjaśnienie, złożyli ofertę, Dostawcę, który zadał pytanie o

stronie internetowej
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Beneficjenta https://www.renova.net.pl/p|/renova/, oraz zamieszczone
https://bazakon ku rencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/.

x. TERMIN zW!ĄzANlA oFERTĄ

Okres w dniach: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę treści oferty i

dokumentów dostarczonych przez Oferenta, metodą SPEŁNlA/ NlE SPEŁNlA.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeślijej zakres nie odpowiada treści zapytania ofertowego to
jest:
. zostanie złożona po terminie,
o złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu,
. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej, konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalcza niu nieuczciwej kon kurencji,
o jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
o jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach),
o zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
o została opisana niezgodnie z wyma8aniami zamawiającego opisanymi w pkt. lx. opls

SPOSOBU PRZYGOTOWANtA l ZŁOZENlA OFERTY ppkt. 4;

Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
Po wyborzć najkorzystniejszej oferty, Zamawiający bez zbędnej zwłoki zawiadomi drogą
mailową wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzie|enie zamówienia, o
wynikach postępowania.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty wyboru Wykonawcy/ Dostawcy.

xl|.1NFoRMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKoNoMlczNYM, FlNANsoWYM !

TECHNlCZNYM -.

WADIUM. lnformacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Zamawiający nie wymaga
wniesienia wadium.
zABEzP!EczENlE NALEŻYTEGo WYKoNANtA UMoWY. tnformacja na temat ZNWU (jeżeli

dotyczy):Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia Zabezpieczenia Na!eżytego
Wykonania Umowy
zMlANA oGŁoszENlA oRAz WARUNKÓW UDzlELENtA zAMoWlENń.' Zanrawiający
przewiduje zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu.
W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania

nie internetowej,
,mm§q§owA

litrtlitllrsl.
26,20a Konskie, Brody 27

tel. 41-375-00,90/ 693 B35 4
NlP 658-126-23,76

3.

4.

5.

L.

2.

3.

ofert, O dokonanej zmianie Zamaw
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portalach, na których zapytanie zostało ujawnione oraz drogą mailową do wszystkich
Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert oraz do
wszystkich Dostawców, którzy do dnia modyfikacji lub uzupełnienia treści zaproszenia
złożyli oferty. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmlan.

4. uNlEWAŻNlENlE PoSTĘPoWAN!A. Zamawiający przewiduje unieważnienie
postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b} cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
n iepodlegającej unieważnieniu u mowy w sprawie zamówien ia publicznego,

d) jeżeli środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznawane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2OL4 -
2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane;

x!ll. WYKAZ zAączN!KÓW

1. Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY
2. Załącznik nr 2 - oŚWlADcZENlE o BRAKU PoWlĄZAŃ
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Fundusze
Europejskie
Progaam Regionatny

Rzeczoosoolila
M polski

Unia Europejska
Europej§ki Fund!§z

Rozwoju R€9lonalnego

Zalącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr Postępowanie nr L|2OZO|RPOWŚ 2.5.

(miejscowość, data)

(nazwa i adres firmy - Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia -
ZAKUP WYCINARK! PLAZMOWEJ - 1SZT., zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
Zapytaniu ofertowym nr 1,12o2olRpowŚ 2.5. z dnia 27.LL.202O r.

Cena urządzenia (netto/brutto}:

Gwarancja (liczona w miesiącach;
minimum 12 miesiecv):
Serwis (wizyta serwisowa Iiczona w
dniach; maksymalny czas reakcji od
zgłoszenia - 5 dni roboczvch)

ośwlłoczENlA:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 21,12O2O|RPOWŚ 2.5. z

dnia 27.LL.ZOZO r. i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje potrzebne do
prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do treści ww. Zapytania ofertowego żadnych
zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez1amawiającego w Zapytaniu ofertowym nr t |2o2o/RPoWŚ 2.5. z dnia 27.tl-.Zo2o r.

3. Oświadczamy, że oferowana przez nas maszyna w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom
Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym nr tlzozolRPowŚ 2.5. z dnia 27.Il.zozo
r. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.

4. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej - do zawarcia
umowy w miejscu iterminie ustalonym wspólnie zZamawiającym.

5. Oświadczamy, że'zrealizujemy zamówienie w terminie wskazanym w umowie, zgodnie z

ustalonymi przez strony warunkami płatności.

(podpis osoby/osób uprawnionej(ych) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Fundusze
Europejskie
Program R€9ionalny

RzeczDosDotiEa

I Pobkó ffiffi wr*ępł*ęw ffiUnia Europejska
EUropejski Fundu5z

RożWojU R€9lonalne9o

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr L|212O/RPOWŚ 2.5

(miejscowość, data)

(nazwa i adres firmy - Wykonawcy)

ośwtADczENlE o BRAKU pow!ĄzAŃ

Oświadczam, że Oferent w imieniu, którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. Zakres oświadczenia.
1. Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców, poprzez:

e. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
f . posiadanie co najmniej LO% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów

prawa;

8. pełnienie funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta,
pełnomocnika;

h. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

2. Nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności

(podpis osoby/osób uprawnionej(ych) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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