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NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/01/2016                                                                  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
PONIŻEJ 30 000 EURO 

 
 

I. ZASADY PROCEDURALNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  zgodnie z dyspozycją 

art. 4 pkt 8.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 Warszawa.  

3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.  

4. Składanie oferty: 

1) Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim; 

2) do formularza ofertowego należy dołączyć aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 

oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

3) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta 

w zakresie jego praw majątkowych która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym 

dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym; 

4) oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

5. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z 

Oferentem który złożył jedyną ważną ofertę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w 

przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1)  Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy 

ul. Jasnej 2/4  do dnia 08.04.2016r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, 

liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta pn.: „Dostawa i 

montaż mebli kuchennych w pomieszczeniach socjalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie” – SPRAWA WSA/ZP/BA/01/2016. 
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8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej.  

10. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego 

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, otrzymanie w jego 

konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do 

realizacji zamówienia. 

11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu 

niniejszego zamówienia.  

13. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniony: Paweł Sobieraj, tel. 22 553-70-83,         

e-mail: pawel.sobieraj@warszawa.wsa.gov.pl 

14. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez oferentów dokonanie wizji lokalnej po uprzednim 

ustaleniu terminu z wyznaczonym powyżej pracownikiem Zamawiającego. 

15. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 

16. Istotne postanowienia umowy: 

1) termin wykonania zamówienia: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy; 

a) odbiór przedmiotu umowy odbędzie się protokołem odbioru zawierający wszelkie ustalenia Stron 

dokonane w toku odbioru.  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub 

warunkami zamówienia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2) termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 21 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej do siedziby 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego; 

3) kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu umowy - 1% wartości wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca - 5% 

wartości wynagrodzenia. 

17. Warunki gwarancji i rękojmi: 

mailto:pawel.sobieraj@warszawa.wsa.gov.pl
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Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji: 

a) przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia bezpłatna naprawa gwarancyjna lub 

wymiana nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.  

18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

19. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pocztą elektroniczną na 

wskazany adres e-mail Oferentów którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej. 

20. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 

21. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.  

 

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli kuchennych w pomieszczeniach socjalnych w 

siedzibie Zamawiającego przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie.  

2. Prace montażowe mebli będą prowadzone po godzinach pracy Sądu tj. po godzinie 1600 lub w dni wolne 

pracy Sądu (sobota, niedziela). 

3. Czas realizacji zlecenia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

4. W związku z faktem iż Zamawiający we własnym zakresie dokonał wyboru kolorystyki oraz dokonał 

stosownych obmiarów z tolerancją +/- 2cm, wymaga się od Zleceniobiorcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy do: 

1) własnego obmiaru pomieszczeń socjalnych celem precyzyjnego ustalenia wymiarów mebli,  

2) ustalenia i zatwierdzenia z przedstawicielem Zamawiającego, standardu materiałów i 

wykończenia mebli oraz kolorystyki zgodnie z oferowaną paletą barw danego producenta mebli. 

5. Zlewozmywaki, baterie zlewozmywakowe zostaną zakupione przez Zamawiającego we własnym zakresie, 

w związku z powyższym, dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać otwory w blacie pod 

zlewozmywak i płytę indukcyjną. 

6. W pomieszczeniu socjalnym znajdują się dotychczasowe meble, które  przed montażem nowych mebli 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie zdemontować i przenieść w inne miejsce zlokalizowane w budynku 

WSA wskazane przez Zamawiającego. 
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III. ZESTAWIENIE MEBLI DO  POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH 110, 210, 310, 409, 507, 534 

L.P. OPIS J.M. ILOŚĆ RYSUNEK 

1. Szafka pod zlewozmywak  
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
dzika grusza 1792 ES, fronty z płyty 
laminowanej dzika grusza 1792 ES. 
Zawiasy z hamulcem. 
 

szt. 6 

 
2. Blat kuchenny 38mm w kolorze 

calvados 1937CF 
Wymiary 2,06 x 0,60[m] 
Listwa przyblatowa  narożniki 
wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik – cztery komplety. 
 

szt. 4 

 

3. Blat kuchenny 38mm w kolorze 
calvados 1937CF 
Wymiary 4,17 x 0,60[m] 
Listwa przyblatowa  narożniki 
wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik – jeden komplet. 
 

szt. 1 

 

4. Blat kuchenny 38mm w kolorze 
calvados 1937CF 
Wymiary 2,96 x 0,60 [m] 
Listwa przyblatowa  narożniki 
wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik – jeden komplet. 
 
 

szt. 1 

 

5. Szafka stojąca 
Wymiary 0,40 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
dzika grusza 1792ES, front z płyty 
laminowanej dzika grusza 1792 ES. 
Zawiasy z hamulcem. 
 
 

szt. 1 

 

6. Cokół do szafek dolnych 
Wymiar 2,06 x 0,10[m], kolor dzika 
grusza 1792ES. 
 
 
 
 
 
 

szt. 4 
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7. Cokół do szafek dolnych 
Wymiar 4,17 x 0,10[m], kolor dzika 
grusza 1792ES. 
 
 
 
 
 
 

szt. 1 

 

8. Cokół do szafek dolnych 
Wymiar 2,96 x 0,10[m], kolor dzika 
grusza 1792ES. 
 
 
 
 
 

szt. 1 

 

 

1. Wymagany standard materiałów: 

Standard wykonania  korpusu szafek kuchennych stojących 

rodzaj płyta wiórowa laminowana 

kolor płyty dzika grusza 1792ES 

grubość 18 mm 

rodzaj wykończenia oklejone PCV 2mm 

fronty dzika grusza 1792ES 

Standard wykonania  blatu kuchennego 

kolor blatu  Calvados 1937CF 

grubość 38 mm 

rodzaj wykończenia oklejone PCV 2mm 

 

2. Opis techniczny zamawianych mebli: 

1) korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej firmy KRONOSPAM lub równoważnej        

skręcone wkrętami typu konfirmant; 

2) ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm;   

3) zawiasy jakości nie gorszej niż firmy Blum - clip top z hamulcem; 

4) blaty kuchenne z płyty KRONOSPAM lub równoważnej;  

5) listwa przyblatowa o wymiarach  3cm x 3cm; 
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IV. ZESTAWIENIE MEBLI DO  POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 436 

L.P. OPIS J.M. ILOŚĆ RYSUNEK 

1. Szafka dolna z 4 szufladami podział 
2-1-1-1 
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF 
lakierowany w kolorze  
RAL 1019. Prowadnica TANDEM 
PLUS z hamulcem. 

szt. 1 

 

2. Szafka pod zlewozmywak  
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF 
lakierowany w kolorze  
RAL 1019. Zawiasy z hamulcem. 
 

szt. 1 

 

3. Front do zmywarki 
Wymiary 0,60 x 0,72[m] MDF 
lakierowany w kolorze 
RAL 1019. 
 
 

szt. 1  

 

4. Szafka do zabudowy lodówki  
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF 
lakierowany w kolorze 
RAL 1019. 
 

szt. 1 

 

5. Szafka pod płytę grzewczą 
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF 
lakierowany w kolorze 
RAL 1019. 

szt. 1 

 

6. Cokół do szafek dolnych 
Wymiar 3,00 x 0,10[m], MDF 
lakierowany w kolorze RAL 1019. 
 
 
 
 

m 3 

 

7. Szafka wisząca  
Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,30[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
beż jasny U119PE, front MDF 
lakierowany w kolorze RAL 1013. 
Zawiasy z hamulcem. 

szt. 4 
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8. Szafka narożna wisząca 900  
Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,60 x 0,30 x 
0,30[m], korpus z płyty laminowanej 
koloru beż jasny U119PE, front MDF 
lakierowany w kolorze RAL 1013. 
Zawiasy z hamulcem. 

szt. 1 

 

9. Szafka wisząca 
Wymiary 0,82 x 1,08 x 0,30[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru 
beż jasny U119PE, front MDF 
lakierowany w kolorze RAL 1013. 
Zawiasy z hamulcem. 

szt. 1 

 

10. Blat typu L  gr. 38mm, w kolorze 
andromeda czarna 190W. 
Wymiar1,42 x 3,00 [m],z prawym 
zacięciem, Szerokość 0,60 [m]. 
Listwa przyblatowa 4,5mb.  
narożniki wewnętrzny, zaślepka 
lewa, zaślepka prawa, łącznik. 

szt. 1 

 
 

 

11. Uchwyt ZNAL metalowy 
UN45 128mm. nikiel satynowy. 
 
 

szt. 24 

 

12. Oświetlenie pod szafkowe.  
1.Profil aluminiowy LED KORNER z 
kloszem 2mb. 
2.Taśma LED IP 20 barwy ciepłej 
4mb.  
3.Zasilacz odpowiedni do taśmy 
LED.  Zastosowanie zdalnego 
włącznika z pilotem. 

szt. 2 

 

 

1. Wymagany standard materiałów: 

 

Materiały proponowane do wykonania  korpusu szafek kuchennych stojących 

rodzaj płyta wiórowa laminowana 

kolor płyty cappuccino U3053PE 

grubość 18 mm 

rodzaj wykończenia oklejone PCV 2mm 

fronty MDF lakierowany w kolorze RAL1019 

Standard wykonania  korpusu szafek kuchennych wiszących 

rodzaj płyta wiórowa laminowana 

kolor płyty beż jasny U119PE 

grubość 18 mm  

rodzaj wykończenia oklejone PCV 2mm 
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fronty MDF lakierowany w kolorze RAL1013 

Standard wykonania  blatu kuchennego 

kolor blatu  andromeda czarna 

grubość 38 mm  

rodzaj wykończenia oklejone PCV 2mm 

 

2. Opis techniczny zamawianych mebli: 

1) zabudowa  kuchni w kształcie litery L 1,42m x 3,00m.  

2) korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej firmy KRONOSPAM lub równoważnej        

skręcone wkrętami typu konfirmant 

3) ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm.   

4) zawiasy jakości nie gorszej niż firmy Blum - clip top z hamulcem 

5) szuflady pełnego wysuwu z dociągnięciem - TANDEM PLUS  

6) blaty kuchenne z płyty KRONOSPAM lub równoważnej  

7) szafki stojące drzwiczki wykonane z płyty MDF malowane na kolor RAL – 1019 lakierowany półmat  

8) szafki wiszące drzwiczki wykonane z płyty MDF lakierowany na kolor  RAL -1013 lakierowany  półmat                 

9) listwa przyblatowa o wymiarach  3cm x 3cm 

 

Rysunek poglądowy mebli w pomieszczeniu socjalnym 436 
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NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/01/2016                                                                  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 

 

Nazwa Oferenta ….…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

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

Reprezentowany przez (imię, nazwisko,)……………………………………………………………………………………………….. 

Adres/siedziba Oferenta ……………………………………………………………………….………………………………………….. 

NIP ………………………………………………………. 

REGON…………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego …………………………………. 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oferuję zgodnie warunkami określonymi w opisie, wykonanie 

przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Warszawie: 

L.P. OPIS J.M. 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 
[PLN] 

WARTOŚĆ 

Kol. 3 x kol. 4 

[PLN] 

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH 110, 210, 310, 409, 507, 534. 

1.  Szafka pod zlewozmywak 
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51 [m], 

6 szt.    

2.  Blat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF 
Wymiary 2,06 x 0,60 [m], Listwa przyblatowa  
narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik, 

4 kpl.    

3.  Blat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF, 
Wymiary 4,17 x 0,60 [m], Listwa przyblatowa  
narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik, 

1 kpl.    

4.  Blat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF, 
Wymiary 2,96 x 0,60 [m], Listwa przyblatowa  
narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik, 

1 kpl.    

5.  Szafka stojąca, Wymiary 0,40 x 0,72 x 0,51[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru dzika grusza 
1792ES, front z płyty laminowanej dzika grusza 
1792 ES. Zawiasy z hamulcem, 

1 szt.   

6.  Cokół do szafek dolnych, Wymiar 2,06 x 0,10 [m], 
kolor dzika grusza 1792ES, 

4 szt.   

7.  Cokół do szafek dolnych,  Wymiar 4,17 x 0,10 [m], 
kolor dzika grusza 1792ES, 

4,17 mb    

8.  Cokół do szafek dolnych, Wymiar 2,96 x 0,10[m], 
kolor dzika grusza 1792ES, 

1 szt.   
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DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO  POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 436. 

9.  Szafka dolna z 4 szufladami podział 2-1-1-1 
Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty 
laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front 
MDF lakierowany w kolorze RAL 1019, Prowadnica 
TANDEM PLUS z hamulcem, 

1 szt.    

10.  Szafka pod zlewozmywak, Wymiary 0,60 x 0,72 x 
0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w 
kolorze  RAL 1019. Zawiasy z hamulcem, 

1 szt.    

11.  Front do zmywarki, Wymiary 0,60 x 0,72[m] MDF 
lakierowany w kolorze RAL 1019, 

1 szt.    

12.  Szafka do zabudowy lodówki, Wymiary 0,60 x 0,72 x 
0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w 
kolorze RAL 1019 

1 szt.    

13.  Szafka pod płytę grzewczą, Wymiary 0,60 x 0,72 x 
0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru 
cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w 
kolorze RAL 1019, 

1 szt.   

14.  Cokół do szafek dolnych, Wymiar 3,00 x 0,10[m], 
MDF lakierowany w kolorze RAL 1019, 

3 mb.   

15.  Szafka wisząca, Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,30[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny 
U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 
1013, Zawiasy z hamulcem, 

4 szt.   

16.  Szafka narożna wisząca 900, Wymiary 0,60 x 1,08 x 
0,60 x 0,30 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej 
koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w 
kolorze RAL 1013. Zawiasy z hamulcem, 

1 szt.   

17.  Szafka wisząca, Wymiary 0,82 x 1,08 x 0,30[m], 
korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny 
U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 
1013. Zawiasy z hamulcem, 

1 szt.   

18.  Blat typu L  gr. 38mm, w kolorze andromeda czarna 
190W. Wymiar1,42 x 3,00 [m],z prawym zacięciem, 
Szerokość 0,60 [m]. Listwa przyblatowa 4,5mb.  
narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka 
prawa, łącznik. 

1 szt.   

19.  Uchwyt ZNAL metalowy UN45 128mm. nikiel 
satynowy, 

24 szt.    

20.  Oświetlenie podszafkowe wraz z 
wbudowaniem w szafki:  
1.Profil aluminiowy LED KORNER z kloszem 
2mb. 
2.Taśma LED IP 20 barwy ciepłej 4mb. 
3.Zasilacz odpowiedni do taśmy LED.  
Zastosowanie zdalnego włącznika z pilotem. 

2 kpl.    
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1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyłem wszystkie konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję 

się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach. 

2. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

publicznego. 

3. Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna przez okres 30 dni do dnia składania ofert.  

4. W załączeniu przedkładam aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej 

oferty prosimy o zwracanie się do: 

Imię i nazwisko .................................................., tel. .........................., e-mail:…..………………………………..…………….……… 

 

 

 

...................................., ......................... 2016 r.      .................................................................................. 

 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy) 


